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కమం 

యద్భ కిం న వినా ముక్తి: 

. య న్సేవ్యః సర్వయోగినామ్ 
తం వందే పరమానంద 

ఘనం (శ్రీనందనందనమ్. 

స్తమాధ్యాయారంభము 

పరాక్ళాత నమ దృంధం 

పరం (బ్రహ్మ నరాక్ళతిం. 

సౌందర్య సార సర్వస్వం 

వందే నందాత్మజం మహః. 

గుణతయ విభాగ యోగము 
గూఢార్థ దీపిక ఎజి మధుసూదన న సరన స్యతి త్రి 

(శ్రి 

లలిత స్కంధము, కృష్ట మూలము, కుకా 
లాపాభిరామంబు, మం 

జులతా శోభితముక౯ా, సువర్ణ సుమన 
స్పుక్టైయముకా, నురిదరో 

జ్ల్యలవృత ౦బు, మహాఫలంబు, విమల 
వ్యాసాలవాలంబు నై 

వెలయుకా భాగ వతాఖ్య కల్పతరువు 
ర్వికా సద్ద్విజ (శేయమై . 



నంపవపొబోశ్ వర్గము 

ఆచార్య రాయ పోలు సుబ్బారావు - (అధ్యక్షులు) 

డాక్టర్ దివాకర్ల వేంకటావధాని 

డాక్టర్ వి. రామరాజు - (సమావెళక ర్త) 

శీ9 తాపీ ధర్మారావు 

సీర దీపాల పిచ్చయ్యకాస్త్రి 



నాలుగవ ముదణకు తొలిపలుకు 

1964 ల్లో ఆం; (ధపదెక్ సాహిత్య అకాడమీ మహాకవి బమ్మెర పోతనామాత్యుడు 

రచించిన శ్రీ మహాభాగవత ౩ కావ్యాన్ని [ప్రముఖ ప పండితుల సంపాదకత్వంలో సుపరిష్యుతంగా 

(పచురించింది. అప్పటినుంచి ఈ మహాకా వ్యం మూడు ముద ణలను అందుకున్నది. “రసిక 

భావ విదుతై ”న తెలుగు (ప్రజలు అత్వంతాన క్తీతో, సమాదర భావంతో భాగవత [ప్రతుల 

సన్నింటిని తమ ౪ లోగిళ్ళలో దపర రచుకున్నారు. తమ థాషాభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. 

వచ్చినవి. వారందరూ అకాడ మిని మరో (ప్రచురణ కోసం ] పేరేపించినారు. ఆ [పరణక్రు 

ఫలితమె ఈ నాలుగవ ముుదణ. 

1982 లొ * అఆర్యధపజావ? బమెర పోతన పంచశతి జయంత్యుతృువములను 

మహ తృాహంతో జరుపుకున్నది. చ చతుర్ధ ముదణ చేపట్టాలని సాహిత్య 

అకాడమీ సంకల్పించింది. ఆంధ పడి? జక (పచురి ణకు (పత్యెకంగా 

ధన సహాయాన్ని, తగ్గింపు ధరతో కాగితాసీ అందజేసి, కాడమీతో సహకరించింది. 

ఆం|ధ|పదేశ్ (ప్రభుత్వానికీ, (వళ్మెకించి సాంస్కృతిక స్యవహారాలకాఖ వారికి అకాడమీ 

_ పడాన ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలను సమర్పించుకుంటున్నాను. 

మూడవ ము ము[దణలో దొరలిన అచ్చుతప్పులను ఎత్తిచూపి నాలుగవ ము|దణకు 

జుద్ధ్ద| పతి సిద్ధం చేయడంలో శ్రద్దాస ను (పద రించి నిర్దుష్టంగా ఈ కావ్యాన్ని అందజేసే 

వ్రయత్నంరా మాకు తోడ్పడిన నాగారున విశ విద్యాలయ ఆం|ధ శాఖాధ్యక్షులు ఆచార్య 

కా మాటి దొణప్పగారికి మా కృతజ్ఞతలు. 

[పథమ ము[దణను, తొలిము[ద ణను, సంస్కృత భాగ వతాన్ని పరిశీలించి అక్క 

డక్కడ దొరలిన దొసగులను సరిదెద్దె నాలుగవ ముుదణకు శుద్ద| పతిని సిద్దం చేయడంలో 

మాతో సహకరించిన తొలిముుదణ సంపాదక సంఘ సభ్యులు ఆచార్య దివాకర వేంకటావ 

ధానిగారు, ఆచార్య బిరుదురాజు రామరాజుగారు మాకు అభివందనీయులు. ఈ విద్యాంసులకు 

శేషగిరిరావుగారికి మ కృతజ్ఞతలు. 

అకాడెమీ అధ్యక్షులు శ్రీ దేవులపల్లి రామానుజరావుగారి పర్యవేక్షణలో ఈ. కార్య 

[కమం రూపుదిద్దుకున్నది. (శ్రీ రామానుజరావు గారికి వందనాలు సమర్చించుకుంటున్నాను. 

తెలుగు పఠితృలోకం ఈ (పచుర ణను కూడా సమాదరించి ఈలాంటి మహిత 

కావ్యాలను [పచురించె ఉద్యమంలో మాకు పోత్సాహాన్ని అందిస్తూ ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. 

హైదరాబాదు . ఇరి'వెంటి కృష్ణమూర్తి 

తేది : 25_8._1988 కార్యదర్శి 
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ల మె ఇ లీ ' 7 యమా న్ 
సంవాదకి సంఘము మొతము రెండు నూర తాళప|త :గంథాలను సంవాదెంచి, 

. nn 

చి వీ. హే | టీ వ = 2 వెం; గౌ వానిని పరిశీలించి, అందులొ ముప్పుడికి పైగా !పతుల నెన్నుకొని, అందులొ ను నుండి వాఠాంతరాలను 
man హూ. 

సేకరించి, పొఠ నిర్ణయము గాఎంచి 

అ 

శాన అనేక కృతజ్ఞతాభివందనములు. ఈ [గంథము నింత చక్కగా 

ము దించిన నివా బీ ముద ణాలయముూ వాదికి ధన్యవాదాలు. మ(దాసు, తంజావూరులలోని 

తాళపత్ర [గంథాల పరిశీలన కొజకు అనుమతి పొందుటకు సహాయపడిన ఆం; (ధ(పదేశ్ | పభుత 

విద్యాశాఖకు, అనుమతి నిచ్చిన మదాసు |పభుత ౩ విద్యాశాఖకు కృత కజ్జత లు సమర్పించుట 

నాకర వ్యమై యున్నది. 
జని సై 

శ్రీ దివాకర్ల వేంకటావధాని, (శ్రీ బి. రామరాజు, (శ్రీ తాపీ ధర్మారావు, శ్రీ దీపాల పిచ్చయ్యశా ప్రి 

ప 

హూ 

నన్నింటిని సంపాదక సంఘము పదిశీలించినది. వానిలో (9 వ 

(పకటించిన [పతి కూడ నున్నది. పాఠ నిర్ణయము గావించుటలో సంపాదక సంఘానికి డాక్టర్ 

గిడుగు సీతాపతి, శ్రీమాన్ వేదాల తిరువేంగళాచార్యులు గార్ల సహకారము కూడ లభించినది " 
క్క ఉభయులకు ననేక కృత జ్ఞతాభివంద సములు. ఇ 

తాళప|త |గంథాలతోపాటు ఇప్పటి వజకు అచ్చుపడియున్న భాగవత ప్రతుల 

పామాణికాం ధభాగవత  1పఠటనకు అకాడమి అధ్యతులైన డాక్టర్ బెజవాడ 

గోపాలరెడ్డి గారి పోత్సాహము (ప్రధాన కారణము. రెండేండ్లకు యెగా, ఇరువదియైదు మంది 

విద్వాంసుల సహకారముతో జరిగిన యీ కృషిలో అడుగడుగున శ్రీ గోపాల (పతే 

శ్రద్ధను తీసికొనినారు. ఈ కృషి ఫలితముగా, ఇప్పటి వణకు ముదితమైన [గంథాలలో లేని 

కొన్ని వేల నూతన పాఠాంతరాలతో, విపుల మైన పీఠిక తో, [పామాణికాం[ధ మహాభాగవతమును 

ఆం|ధ|పదేశ్ సాహిత్య అకాడమి ఆం|ధ మహాజనులకు నమర్శించుచున్నది. 

(అ ఖః 3 a ౬ GU, 
co 
UK 

“భాగవత పురాణ ఫలరసాస్వాదన 

పదవి గనుశతు రసిక భావవిదులు” 

హైదాబాదు 

(కోధి : శ్రీరామ నవ దేవులపల్లి రామానుజరావు 
(20-4-64) 



రిక ¢ 0 

వద వాజ్బ్యయము వలన పురాణవాజ్మ యమును బాదిన. భారతీయ సంస్క్ఫృతికి( బట్టు 
లా 

తో న్యు టా ర్స Ed ఇ కళ భష చ 3 బి గొమ్మ యని చెప్పం దగినట్టిడి. భారతమునకు. బంచమ  ఎదమసి ఎరున్న ర్తి పురాణ సముదా 

యమునకును బంచమ  వదమను 'పెరున్నది. దీనినిబట్టి వేదముల సార మంతయు. దరువాతి 

కాలమున బురాణరూపమున. [బపంచింపంబడినదసి రాహంప వచ్చును. కొంత కాలము (కిందటి. 

వజకును బురాణములందు( |బతిపాదిత మైన విషయ మంతయు బుక్కి_టి పురాణ మనియు, దాని. 

కెట్ట చార్మితక | వాధాన్యము నీయ. బనిలేదనియు, నొక యభి[పాయము [పబలియుండెను. కాని. 

యిజివలి పరిశోధనల వలన వాని విలువయు( | బాధాన్యమును బయల్పడుటచే(, (బాచిన భారతీ 

చరి'త నిర్మాణుయున కవి యపరిహార౭ము లైన సాధనము లని తెలియవచ్చినది. [పాచీన భారత 

సంస్కృతి చరి|తల నెజబుంగుట కంతకంటెం 

సి నతిశయో క్తి లేదు. పురాణము అందలి. 

చారి|తకుల కెన్నియోవిధములం దోడ్చడ(జాలును.. (పాచీన భారత దేశ చరిత 

న పరిశోధనల దృవితోం బరిశీలించి యవి 

చాలదవణకు సరియైనట్టివే యని యంగికరిండి యున్నారు. పు ర్వ రాజవంశముల చరితము సుమారు. 

పం డెండు పురాణములలో. జెప్ప(బడియున్నది. మౌర్యవంశమును గూర్చి విష్ణు పురాణమందును, 

ఆదీమ గు పరాజులను గూర్చి వాయుపురాణమందును జెప్పంబడిన విషయములు సర్వపరిశోధకుల 

యంగీకారముకు బడసినవి. ఈ విధముగా. బది శీలించినచో. దాచిన భారతదేశ యథార్థ చరి[త 

నిర్మాణమునకు. బురాణ వాజ్మయ మెంత యమూల్యమైన సాధనమో  వెబుగా. జెప్పవలసిన 

యవసర ముండదు. 

సంస్కృత మున బదునెనిదుడి మహాపురాణములును బడునెనిమిడి ఉపపురాణములునుగల 

తెలయుచుస్తడి. ఎనిలొ మహాపురాణములకంటి నువపురాణము 
"టే ల (శ గ 3 Va ల లో శో 

థమును, స్థానిక | వాధానంమును గలిగి 
: (a 

సంబం 

(aa) le To రౌ ఇ ~ అద ని ఇ ఆటో క్ జ 
దునెన్మి దింటిస ని“ విషు దేవి సంబందమును బటి [ప్రధానముగా మూడు ట 

౬9 
ఆర్యా / శో ఖ్ శ ఇ ఎ క ఆభ ఇ చ జి తెజి(గులుగా విభజింపవచ్చును. ఈ విభ జనము కేవలము బాధాన్య వ్యపదేశమును బట్టి చేయబడి 
ఆబ్ a 

య 

ఆం ఆ ఇఅదీరా బ్ త్ అ అద అల్ అల oa 
వంన నవి యా డేవతకే సంబంధించినపను 'భాండ 

wa అలం ఆల డాం డం షా, RUAN జ్య emg గ అర్య ( ఒక్కక్క పురాణమునం దొక్ యి |పథానముగా నసుతింపంబడినను ఎ పురాణము. 
ఖ్ జ జో ల ఇ 

కుంటి ందును 



యన్ని పురాణములు 
ర్ 

రా 
౧ దీ pan) 

స న్న “ ౨ చెప్పబడి యు Cd 
PE) ను శు 

or ఇకో. పమనెనిమివి యను విష 
ఇక 

ఎను a ఎరా త 
ఆలో! చి 

RU 
OE లిగియ 

w
w
 

చ్చును. 

ఆఅ యా 

3 మతి 

రాణళ బము 
a) 

త్మ 
గి కావా 

టొందుటకు( 

పు 

al 

ఇ జ్య 
\ ప 

Cad 

oN 
4 

నని యూహింపవచ్చును. iy 

లిఖిత రూ 

డె గబ 

భావింపంబడుచుండెను. 

వాయుపురాణమున 

యట 
గో 

డుకలో ee 

నినిబటి 
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ఖొంకుల 
బి 

బహుసం 

ఎను. ఉదాహరణమునకు గ యావ 

వము. ది 
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_—__ 

a3 
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(| 

బుక్కు_ల ననుసరించియె యవి 
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[బచారము( గావించుచుండెడి వారికి సూతులని ఎరు. ఈ నూతులు పృథుమహారాజు యజ్ఞవహ్ని 

నుండి పుట్టిన అ అయోనిజు. డెన సూతుని వంశమునకు. జెందినవారు. వీరును బుషులళై ఎవిభ 

/ ప్ ¢ p “ శ అ కాలములలొ' వివిధ స్థలము అందు. బురాణములను (బచారము కావించుచుండిరి. 

అధర్వ వెదకాలము నాటికి. బురాణములు సామాన్య జనులకు. గాకపోయినను 

విద్వాంసులకు( బరిచితమ్ములెయు యుండెను. అందు నారదుని సంజబోధించునట్టున్న యొక 
చే ది లో 7 ద్ర అలి జా vg < 

శోకమేదో యొక పురాణమునుండి ! గహింప(బడినట్టు తెలియుచున్నది. ఛాందోగ్యోపనిషత్తు 

క ప్త రదు(డు ర 

చెప్పియుండుటచే నుపనిషత్తుల కాలమునా(టికి పురాణములు సుస్థిరమైన రూపము( దాల్చిన 

భావింపవచ్చును. సూత వాజ్మయమున పురాణములనుండి పెక్కు కము లెడనెడ నుదాహదింప' 

బడి యున్నవి. ఆపస్తంబ సూ తము భవిష అణమునుండి యొక శోకము నుదాహదించు 

చున్నది. మహాభారతము నందలి చివరి పర్యమున( బురాణ వాజ్మయ మే కాక పదునెనిమిది 

పురాణముల పేర్లు కూడ బేర్కాన, బడియున్నవి. 'క,పూ. 4 శతాబ్ది యందలి కొటిల్యు( 

డర్థశాస్త్రమున రాజకుమారు లవశ్యము పఠింప వలసిన [(గంథములలో, బురాణములను గూడ! 

జర్చియున్నాండు. అమరసింహు( డమరనిఘంటువున( బురాణము పంచలక్షణమని చెప్పి 

యున్నాడు. దినిని బట్టి యమరసింహునికి( బూర్వ్యమె పురాణములు పచారము నుండెనని 

'చెప్పవచ్చును. వెదవాజ్మయమును బరించుటయు నర్థము చేసికొనుటయు బహు క్రేశకరమగుట 

ఇతను, అట్లు చెయటకు సంపూర్ణ జీవిత కాలమైనను సరిపోక హోవుటచేతను, ఆత్మశాంతి కె 
లం రా మ! గ్ా 3 & షా 

ఇ 

యివైన మత|గంథ ములను బరింపవలెనని కుతూహల పడుచుండెడి సామా మాన్య జనులకు. గథో 

వాఖా్యానముల ద్వారా వేవసారము నందింప౭ జాలిన వగుటచేం [గ మముగా! బురాజణేతిహి సములు 

[ప్రచారము లోనికి వచ్చినవి. వానిని [(గామములందు సామాన్యులకు వివరించి చెప్పుటకు. దగిన 

యత్నములు చేయంబడియుండెను. అప్పుడప్పుడు విద్వాంసులు కూడ. బురాణశవణమున్నకై 

యరుగుచుండి రనుటకు హర్ష చరి|తమున నొక యుదాహరణము లభించుచున్నది. అందు బాణుడు 

తన [గామమునందు చెప్పశుడు వాయుపురాణము వినుటక్రై యరిగి యుండెనని తెల్పబడి 

యున్నది. పురాణములలో బహువిధములెన పూజా (పొర్ణనా విధానములు, చరిత, భూగోళ 

పషయ ములు, య్మాతాస్థల ఎములయు తీరకే|తములయు వర్ణనము, ఖగ క జ్యోతిశ్శాస్త్ర విషయములు, 

"వేదాంత విషయములు, మె J 

థి 

న్నా క్ట ~ ఒడ క్ష।పా పి కనువగు సాధనములు ము! బగు నంశము లెన్చో వివరింప. 

జో £ Oa చొ మై ష్ ఎ గ్ బడి యుండును. ఇవి సామాన్ల మానవుల విజ్ఞాన పివాసను. దిర్చి వారికి బహువిధమైన జ్ఞాన 

అల ల్ో జబ్బ ఆ ల ft అల ఒరి ఇ జాని త్ | PDE. య పురాణములు | పస్తుతమున్న రూపము నెపుడు పొండయుండెనౌ నిర్ణయించుట. చాల 
అద ల ఒయ్ ఇన డూ ర్య డా ఇ ం . 

కషము. మహాభారతమున( బదునెగిమిడి పురాణముల నామములును బెరొ_నణబడి యుండుటదే 
| 



తో 

నవి భారత మునకు, బూర్యమే రచింప(బడెనని యనుమానించుట కవకాశమున్నది. కాని పురాణము 

అందలి విషయములను నిశితముగా( బరికీలించినచో వానిలో? బెక్కుు భారతము తరువా తనే రచింప. 

బడినట్టు తెలియ వచ్చును. కొన్ని తత్పూర్వుము రచింపంబడిన రచింపంబడి యుండవచ్చును. 

రాజవపంశములను దదను[కమములను వర్ణించు సందర్భమున బురాణము లప్పటికున్న జ్ఞానమునకు 

బెకు3_ విషయములను *జెర్చి యున్న వనుటలో సందేహము లేదు. అందుకే [బాహ్మణములయు: 

నుపనిషత్తులయు. గాలమునుండి గుప్త రాజులకాలము వజకును బురాణ రచనము కొనసాగుచునే 

యుండెనని భావింపవచ్చును. కొన్ని పురాణములు మహావీర గొతమబు ద్దులకు( బూరమును, గొన్ని 

వారి తరువాతను రచింప(బడె ననిచెప్పుట కాధారము లున్నవి. ఈ విధముగా బురాణము అన్నియు 

(పస్తుతరూపమున ్థి సిరపడుటకు( బెక్కు శతాబ్దుల కాలము పట్టియుండెనని తోయను. పురాణము 

అందలి ముఖ, విషయము అతి [ప్రాచీన కాల: ముననే రూపొందినను అవి 'కమ్మకమముగా(6 బలు 

నటీ శతాబ్దుల కాలములొ వి స్తరింప(బడి యుండును. అంచదుచం గొన్ని పురాణము లుపనిషత్తుల కాలము. 

డ్రం నను, గొన్న స [తముల కాలమునను, గొన్ని యితిహాస కాలమునను, గొన్ని యితిహాసానంతర 

కాంమునను రచింప(బడెనని చెప్పుట కవకాశమున్నడి. కావునం (బతి పురాణము నందలి విషయ. 
గ 

ఆషద పొట్టా న్! 
భో 

టా 
=. రాగా. హః జ << తో భో లి ర ” రా ఆ 
ముందు పఠళిలించి, వానిని బాహ్యాంతరాధారములత్ 6 టొల్చి చూ, దాని రచనా కాలమును 

నిర్ణయింప వలయును. 

క్రీ. పూ. 6 వ శతాబ్ది నుండియు సంకర్షణ వాసుదేవ తత్త పము భారత దేశమున | బచా 
(a 

లో ఆ మి న షె షె . [a] లా 

రమునకు వ చ్చెను. పొాణినియు పతంజలియు సాత్వతుల కువాస్యు( డన వాసుదవుని భగవత] 

[a] 

రూపుని6గా. బర్కొని యుండిరి. సాత్వతులు వాసుదేవ బలరాము లను భగ వన్మూ ర్తులుగా భావించి 

రని భాగ విట తము రూడ'( జెప్పుచున్నది. కీ శ. రెండవ శతాబ్ది యందలి నిఅప్పదికారోమున వాసు 
a 

డేవ సంక ర్షణ రత _క్త్షపు (ప్రసక్తి కి యున్నది. కాల కమమున బలదేవు (డు ఎనర్దింప(బడి వానుదేవు( 

డొక్క(డే నారాయణ నిర్విశేమండుగా భావింపంబడుట సంభ వించినది. భాగవతమున నెచ్చటను( 

సంకర్షణ వాసుదేవ త తము యథాతథ ముగా! [బపంచింపంబడి యం౭డతేదు. అందుచే వాసుదేవ 

సంకర్షణ తత్త (ప పభావము సన్నగిల్రిన పిమ్మటను, వాసుదేవ తత్త్వము (ప్రచారము కు వచ్చిన 

పిమ్మటను భాగవతము రచింప6 బడెననీ యూహింప వచ్చును. ఈ కాలము కొంచి మించుమించుగా 

గు పరాజులు | బాభవమునకు వచ్చిన కాలముతో సరిపోవును. క. శ్ రండవ శతాబ్ది యందలి 

శ్ అప్పదికార ముస విష్ణు పురాణము పేర్కానంబడి యుండుటచే నా పురాణ మంతకు. బూరంమే 

రచితమై యు=డెనని నిశ్చయింప వచ్చును. విషయ విస్తణమున విష్టుపు రాణమునే యనునరించు 

భాగవత పురాణము కూడ నా [పాంతముననే అనగా (రె. శ రెండు మూక శతాబులలో 
టి 

రచింప(బది యుండును. గుప్తరాజుల విష్ణుని మూడవ యవతారమెన వరాహమును బూజించుచు. 
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18 రా (0౫) ON 

ద సిరి వజలువాది 

Gb ౮ (అ కేనకవి మల్లక ఏ నామకి ర్రిపరుల 

మమ్ము లిపించి మన్నించి మది6 దలంచి 

ఎ 
ఘనత నుచితాసనంబున నునిచి వడ్క- 

ఏనయ నయ వాక ?ములచేత ననయ బలికే. 

మె పద్యమువలన పోతనకు |పౌఢ సరస్వతి యను పు|తు(డు 

అ 

జ 
ఇ 

అప్పలమ్మ , వీరాంబ యను నిరువురు భార లుండినట్టును, అప్పలమ్మకు కేసన్నయు, వెరాంబకు 

మల్లనయు జనించినటును తెలియుచున్నది. అజ్జరపు “పరయలింగ కవి తాను బమ్మెరవారి యింటి 
(ఇతి) 

యా (డుబిడ్డను పెం డ్లాడినట్టు తన మొడయకవంది విలాసమున నిట్టు చెప్పినాడు : 

ఊఉ. బమ్మెరవంశమందునను |బౌఢ సరస తా 

నెమ్మె దలిర్చ. గేసన క విశ్యరు రు అప్పమ నామ సాధ్వియం 

దిమ్మహి( గూర్మి( గన్న సుత యెల్ల మ యందును బేరయాఖుడన్ 

సమ్మతి గంటి "్వీరనరసమ్మను, గంగనమ మంతి యు యుగ్మమున్. 

దాశాయణీపరిణయ క రలు పోతనకు కుమారుండుగా చేరొ గాన్న [ప్రౌఢ సర సరస్వతి బిరుద 

నామధారియే యొడయనంబివిలానము వలన శకేనన యని తెలియనగు చున్నా(డు. దిని వలన 

పోతన తరువాత( సూడ బమ్మెరవారి వంశమందును వారి యా (డుదిడ్డల వంశములందును కవిత త ఖ్ 

వ్యవసాయ మనుస్కూతముగా వచ్చుచుండిన దని తెలియుచున్నది. 

భాగవతముగాక పోతనగారి పేరితో [ప్రచార మందున్నవి వీరభ| దవిజయము, భోగినీ 

దండకము, నారాయణశతకము అను మూ(డు కృతులు. ఏనిలో వీఠభ| ద విజయము భాగవత 

రచనము జరిగిన తరువాత వెలసిన కతి యను కట్టుకథ యున్నది గాని యది నమ్మ (దగిన; 

గాదు. వీరభ|ద విజయమందే యది పోతనగారి పిన్నతనపు రచనమనియు, అప్పటి కాతనికి 

వీరశె వము ముదిరియున్నట్టును నిదర్శనము లున్నవి. గురువైన యివటూరి సోమనారాధు$(డు 

పోతనామాత్యుని- 

ఆ. పిన్న వాడ ననియు. బెక్కు సత్క్భతులను 

వినని వాడ ననియు వెజపు మాను 

మ(త్ససాద దివ్య మహిమచే నెంతైన 

కవిత చెప్ప లావు గలదు నీకు. 

అని (పోత్సహించుటయు, శ్రీనాథుని కాశీఖండమందలి ““శితికంఠునకును నెచ్చెలికా(డు 

గా. డొకో యటమటి. డైన యా యక్షభ ర్త యను పద్యమున కనుకర ఎమైన వీరభ|దవిజయ 

మందలి ““సిలకంఠునకు నెచ్చెలి గాడొకో యటమటీ( డైన యీ యంబుజాతు'” డను విష్ణు 

నిందాత్మక పద్యమును ఇందు కుదాహరణములు. పరభ్యదవిజయము ము[దితపతిలోని చతుర్ధా 
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కలదు. పోతన్నగారే డాంచి దాచి తమ చరమవశలో వెలకం దీసి కుమూరున కీ సారస్వత నిక్నేపము 
నందిచ్చు నప్పటికే యివె శిథిలమై యుండెననియు మజియొక కథ కలదు. మొవటిదాని కన్న 

నిడకొంత మెబుగుగా నున్న కథ. కాని అనుముల సుబహ్మణ్య శా న్రీ గారును, మల్చంపల్తి 

సోమశేఖర గర గారును భాగవత ముత్సన్నమగుటకు అప్పటి రాజకీయ పరిస్థితులే కారణములని 
చెప్పినది మజికొంత సమంజసము గానున్నడి. పోతన చరమదశ గాంటికి రాచకొండ దెదరకొండ 

జము లంతరించినవి. తెలంగాణ మధికభాగము బ హ్మనిస సులానుల వశమై పోయినవి. మజికొంత 
(ఇ 

గజపతుల చేతిలో. బడినది. నిజమైన కారణమేదో తెలియదుగాని పోతనగారి భాగదత మంతయు 

లభించలేదు. [పాఢసరస స్వతి యను బిరుదు వహించిన కేసస వంటి కుమారుతుండ, దాకాయణి 

పరిణయకత ర్రలైన కేసన మల్లిన కపులవంటి మనుమ లుంక, భాగత శిథిల పూరణము అదా. 

- తో న్ 
ఇషహపూరణము నారయ, సింగన, గంగనల పాలం బడుట విచి|తము. 

శేషా దిరమ ౫ కవు లీ విషయమై యిట్టు వాసినారు. “ఎకారణము చలననై న నేమి 

సోతనామాత్యుండు రచించిన పం డెండు స్క ంధముల కాగ వతములో. గొంతభాగము జీర్ణించినచి. 

ద్ర తీయ స్క ంధములో 95 పద్యముల కావలిభాగము, తృతీయ, స్క_ంధములో స్యల్పభాగ ములు, 

చతుర్ధ స్క ంధములో( గొంతభాగము, పంచమ, వష, న్మంధములు, దశవ స్కంధము 

ఉత్తర థాగములో. గొంత భాగము, ఏకాదశ దా స 

గూడుకొని యున్నవి. ఆయా భష్టభాగ ముల నన్నింటిని పరులు పూర్తిచేసి రనియు నందలి కవిత 

a వ ఇ = 9 పూర్తిగ పరులదే యనియు మేము విశ్వసింపండాలము.* టా! 

భాగవత పూరణము 

వౌలిగందోల నారోయ = _భాగవతమును పూరించిన కవులలో వెలిగందల నారయ పోతన 

కతి సన్నిహితుడు. ద్వితీయ తృతీయ స్కంధము అందలి కొన్ని పద్యములును, “కాటుక 

3జయంగి” య. వశష య సంద తర భాగమును, ఏకాదశ ద్వాదశ స్కంధములున 

రచించిన పు ణ్యాత్ముండు నా దశమ స్కంధాంత గద్య పోతన శేరథోనే వా వాసి నను ఏకాదశ 

ద్యాదశ స్కంధాంత గద వసలం దాత(దు పోతనామాత్యునకు _పియశిమ్యుండ నని చెప్పుకొన్నాడు. 

ఈతని చరితము తెలిసికొనుటకు వె చజాధారములు లేకున్నను సపోతనా మాత్కునకన్న నీత్రండు 

కనీసము ముప్పది సంవత్సరములు చిన్నవా( డెయుండునని భావింపవర్చును నారయ 

యనువాదము పోతన యనువాదము కంటె భిన్నముగా విశిష్టాద్వైత పరముగా నుండుటచే కాబోలు 

అదై ఇతపరముగా ఏకాద శ ద్వావశ స్కంధము అనువదించిన హరిభట్టు పద్యములును నారయ 

కవిత్వమును తరువాతి వారు కలిపివేసియందురు. హరిభట్టు ఖమ్మంమెట్టులో ఇంచు మించుగా 

నారయకు సమకాలమం దున్నవా(డు. నారయ పూర్వుల నివాసము కడింఠగర మండల మందలి 

వెలిగందల యగుటచే నాతనికి వెలిగందల యింటి పేరై నది. 

గంగనో 2- పంచమ స్కంధమును పూరించినవాండు బొప్పనామాత్య  పు|[తు(డు 

గంగ నార్ముండు. స్క్తంధాంత గద్యమువలన సితని గుణించి యింతక న్న నెక్కుడు తెలియరాదు. 
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పీశిక ౨౨. 17 
“ర టో లో టో నెం డుపలభ్యము కాదు. ఏకాదశ ద్వాదశ స్కంధములు రచించిన హరిభట్ట కూడ షష్టస్కంధ 

మును. రచించెను. ఈ [గంథ మమ్ముచిత మైనను దీని కాళపత | [పతులు లభించుచున్నవి. హరి. 
@ 

(an 

భటు పదుడాజవ శతాబము 'వారంభ మందున) గొప్ప పండిత కవి. ఖమ్మంమెట్టువాసి. మత్స్య 
లు © ఈం nua 

ఆర్య « POV AY జ జక క ఆ జ పురాణము, వరాహపురాణము, ఉతర నారసింహపురాణము మున్నగునవి యీతని యితర 

క్చృతు . 
k] 

భాగవతము - అనువాద పద్ధతి వ 

ఆం|ధభాష కీస్తు సుశకాచంభము నుండియు జనవంవహారమున నుండె నని చెప్పుట కవకా 

శము లున్నను అందు త్తమములై న కావ్యములు వెలువడుట చ శ 11 ప శతాబ్ది నడుమ నుం 

డియే. ఆంధ వా జయ మందలి యాదికా వ్య ఘు మహాభారతము. ఆదియు నా కాలమున వెలు, 

వడిన యితర కావ్యములును పెక్కు. సంస్కృతమునుండి యనువపంప(ంటబడి నట్టివె. అందుచేతనే 

యా యుగమును బలుపు రనువాదయుగమని పెర్కానియున్నారు. ఎత్టా[కె పెగ్గడ యనంతరము. 

కొన్ని స్వతర్మత కాప్యములు శచింపణుడినగు ఆనువాదములుకూడ సాగుచునే యుండెను. ఇప్పటి 

ట్ర సంస ఆతము, ఆంగ్ల, హింద్, జెంగాలీ మున్నగు భాషలందవలి [గంథముల కాం|ధాను. 

వాదములు. ఎలువడుచు ౧ 
( 

యున్నవి. ఆంధము నందలి యనువాద విధానమును (బధానముగా 

ఇ ఇ గొ ఇ జ లో అలం జ ఇ ఆప్ టె 
కాడు అజలిఏలుగా విభజింపవచ్చును. అందు మొదటేివి స్యతం|తానువాద యు అక కథాను. 

వాదము. దినికి. గవి తయము వారి భారతమే నిదర్శనము. ఆ మహాకపులు వాస భార 
లా లో 

(గ ల 0 ల్ ౪ 
కథను మాతము !గహించి అగవనరములని తోంచిన భాగములను విడిచియు లేక తగ్గించియు, 

(an టు 

గ 

టం గొ క 5 | ల > శా ఇగో ఇల జో ఖో మని తొంచిన చోట్ల, గొస్పి నూత్న వర్ణ నాదులకు జొప్పించియు, ననుచితములని తోంచిన స 

సంద ములం దన థా కల్పనలు కావించియ, హృద్యములైన భాగములను యథాతథ ముగా 

సది 
2 శ జాం ఇ | 

ననుసరించియు రచన సాగించి యనువాదమును గూడ నొక స్వతంత 5 ఠావ్థముగా( (బతిభాసింప' 

ఏ a ళీ ఇఒ కల కి నా rd ఇఒ క క శ న్య అల ళ్ 
జెసిర్, ఆం'ధ భారతమును సంస్కృత భారతముతొ( బ్ ల్సి చూచినచో నం దనుపడించిన భాగ 

జ 

సుల కంచె యధేచ్బయుగా లచన సాగించిన భాగములే యెకు. వగా గోచరించును. కాని కథా 
2 ద or NYO wre) హూ తు నూ[తము ఏచ్చిన్నము గాక రెండింట నేకరితిగా సాగిహోవుచుండును. అందుచేతనే 

ఇ ఏం జ (| ర _ 
రెం) తమైన యో యనువాద విధానమును కథానువాద మనుట యు కముగా నుండును. 

లం © అటి 

రెండవది | వానువాదము. దినికి శ్రినాథుని నై షధాగువాదము నిదర్శనము. (్రనాథుండు 
Yu 

రూడ న్రైషథమున నచ్చటచ్చట నూతనముగా గల్పించిన పదంభాగ ములు రేకపోలెడు; కాని యట్టి 
య 

తకు_వ సందర్భములు చాల తక్కువ. ఆతండు (పఠికోకవ ను జడివి, యందలి భావము జీర్ణము చేసి 

డా ఇ . జ ల ఇ ల ఆం ని యడ యొక. ంతయు౭ జెదరి పోకుండ ననువాదమున( జక_గా వ్యక్తము చెసియుండెను. 

ఆతడు తన యనువాదమున6 గథరకును భావములకును గూడ సమాన [బాధాన్య మొసంగాను. 

భా ” ఇ అగ వా ఒం గ అల అశ 4. బి ఆం గా ఒరి ఇ 
ఆందు మూలము నంచలి పదము అన్నియు ననూదితములై. నను గాకవోయినను కథా వ అంటు 

మా|తము యథాతథ ముగా సాగవచ్చుచుండును. ఈ యనువాద విధాన మత్యంత స్యతం 'తమును 

ఇల్ జో ఇ ఖల క. శ ॥ గాదు; అతంంత వ మూలటి దిధేయవ మును గాదు. ఇందు మూలానుసర రును, అనువాదరుగని (పతిభయు 



19 శ్రీమహాభాగవతము 

మూ(డవది యథాతథానువాదము. దీనిని బదానువాదమని కూడ ననవచ్చును. దీని కాధు 
నికుల నాటకాం[ధీకరణములు ఆ తార్కాణములు, వీరు మూలమునందలి కథాభావములనే కాక పదము 

అను గూడ సమ[గముగా ననువదింప యత్నింతురు. మూలపదము లన్నియు సరిగా ననువాద 

మున కెకి_నవో లేదో చూతురే కాని వీరు మూలభావము స్పష్టముగా వ్యక్తమైనదా లేదా యని 

పరిశీలింపరు. ఇది సాధారణముగా జెప్పినమాట. ఆధునిక కాలమునం గూడ నుత్తమములై న 

యనువాదములు కొన్ని లేకపోలేదు. కాని యట్టివి చాల తక్కువ. అంద పచేతనే యాధునికుల యను 

వాదములు పెక్కు మూలము చూచిన(గాని సులభముగా నర్థముకావు. 

ఆం| ధ మహాభాగవతము శ్రీనాథయుగమున వెలసిన మహాకావ్యము. దినికి మూలము 

.వ్యాసరచితమైన సంస స్కృత భాగవతము. పోతన దీని ననువచించు ప పట్ట గవి|తయమువారి 

వ్రితం[¢ విధానమును, సమకాలికు( డన శ్రీనాథుని భావానువాద విధానమును గూడ ననుస 

రించెను. అతని స్వతంత్రత సంకోచపజచుట యందును, అన్యథా కల్పన మొనరించుట యందును 

గాక మూలమును బెంపొందించుట యందు. గాననగును. అతడు. సహజముగా మహాభ కుడు 

కావునను, భాగవతము భ క్రచరి. తములకు నిధానము కావునను, భక్తులు భగవంతుని గుణమహి 

మానుభావవర్ణనములు కావించు సందర్భములు me డతడు పరవశుడై మూలము నందలి 

భ్ క్రిభావములకు ఏ( దన సొంత భావములను గూడ జతచేసి కొంత పెంపు చేకూర్చుచుండును. ఇట్టి 

భాగములందు మా!తమే యతని స్వతం[తత మవ గోచ౭ంచుచుండును. అరై మూలమున. 

శిష్టములై న తాత్త్విక విషయములు చెప్పబడు నప్పుడత( డాక్తిష్టతను దొలంగించుటక్రై వారఖ్యాన 

ముల సాహాయ్యమున నట్టి భాగములను వివరణ రూపముగా ననువదించుచుండును. ఇట్టి భాగ ములు 

3 ననువాదములని చెప్ప(దగినవి. ఇందు పోతన స్వతం[తత పిస్ 

బడదు కాని వ్యాఖ్యానము సాహాయ్యమున నత(డు కావించిన పెంపు మ్మాతము కనంబడుచుండును. 

మిగిలిన చోట్ల నాతడు శ్రీనాధుని మార్గము ననుసరించి శోకము లందలి విషయమును గాని భావ 

ములను గాని విడువ క యథోచితముగా ననువాదము కావించుకొని పోవుచుండును. అందుచే పోతన 
యనువాదము శ్రీనాథుని యనువాదమువలె మూలానుసారి యయ్యు నెడ నెడ కని! తయమువారి 

యనువాదము వలె స్వతంతమై యింపు నింపుచుండును. 

మూ లవ్యాఖ్యానములు ర్ ని( 

శ్రీనాథుడు మహావండితు(డు. ఆతడు తననాటికి( బసిద్దములై న నయు త్తమ సంస్కృ 

[ధ కావ్యము లన్నింటిని గబశించిన వుత్పత్తి గౌరవము కలవాండు. కాశీఖండాదుల ననువ 

దించుపట్ట నతడు తన హృదయము నా నాక రించిన హూర్యకవుల యుదా త్రభావ సంపూర్ణ ములై న 

శ్లోకముల నెన్నిటినో సందర్భానుగుణముగా ననువదించి యందందు. జొప్పించినాండు. అందు 
డు కాశీిఖండములో వేంధ్యుపర్యత గర్భ సం స్తంభన సందర్భమున. గావించిన మయూర 

కొకానువాదములు సిదర్శనములు. పోతరాజును భాగవతమున నిట్టి యత్నము 

ర్ కచ గావించినాయయు. అత(తు శదకాసుర సంహార ఘట్టమున సత్యభామ యుద్ధము నత్యంత 

మనోహరముగా వర్టించియున్నాండు. ఈ భాగము సంస్కృత భాగవతమున లేదు. వోతన దానిని 



పీఠిక 

(Ms Gr సో మ రని f రడ (౮ ES 9 (a2 x ల 0 £9 0 (a డ్డ యిందు జ్ కొప్పించినాండు. క ట్టాత( 

భాగ మిదొకి కరే. 

మూలము. 

crs చ శ్ టో ఈశ 

FAR ఇం|దెణ హృత [లేణ హృతకుండల బందధునా 

హాతామరా। దిస్టానేన జాపితో భామచేషితమ్ 
లోఫ్ శ్ పె 

సభారోం గరుడారూ దడ; (పాగ్ద్యాతిషపురం యయా 

గిరిదురెశస్తదురె రలావ?నిల దురమమ్. 
"వ Ae) ఓ fy 
(on పాం 

డె ల్ల 
En లి 

bg 

ఓ ర్చి 

స్ట క్ 

ల as ay 
ee 

శే న 
జ ర Es గ్ల J 

1059-2 

ముస నుండ ర్త తన కష్ణ GC డరుగుచుం డ సతంభామ తను? ( 
య (a 

WY ఇ చా నాదా ఇ ర ల _ జ e+ 

గూడ యుద్దమునకు( గొగిబామ్మని యడుగుటయు(, గృమ్హండు మొద వారింప(జూచియు నామె 

పచ్చెదనని పట్టు పట్టుటచ నామెను గూడ? గొనిపోవుటయు, 7 (ఉ త్ర తద, 151-156) పద్యములలో 

వర్ణించెను. సత్యభామ సరకాసురుని త్రో యుద్ధము జేయుట మూలమున లేనే లేదు. దానిని పోతన 

(171 మొద “లు 185 పజ ఎకు 

సిత 

17 పద్యములలో వి _సృతముగా వర్ణించెను. తరువాత 
(om) 

191 పద్యములలో? గల హరి నరకాసు? 

ని. (పహ్హావ | ఉచ తాం తాత స్వభితం కించి దుత్తమమ్ 

వ తాయుష్మన్ యద శిక్ష దురోర్భవాన్ . 

వ లం జాణ ॥ 
సంవాదయు కూడా మూలమున( గానరాదు, 

లో ద్ర 
| స వణం నో విష్షోః స్మరణం పావ సే భకమ్ 
le 

ఇ జే 

ఆర్ననం వందనం దాసం స సఖ్య మాత్మనివెద: నమ్. ర్_లిలి 
“ 

et యెద షం న్ న లో జే ఇతి పుంసార్సితా విష భక్తి న్నవలక్షణా 
(axa) Cor. 

“Ly ని YY. VUE 
కియతే భగవతందా తగునా 2౭౬ణతము తమము . ర్_వ4 

అధి హ్ కట అవి 

ం —_— ఇ ఆం a ల fmf ఆల ఆసమ్ EM. Y Sh. ఆం fe 
ఈ విధముగా మూలమున హిరణ్యక శిపు(డు (పహ్రాదున ( వొడమింద? గూర్పుండ( 

(mn 

య్ ఇ గా ఇలా చ a7 Ya a Wp ఇర దారి అ జ. a FY 

జటుకొని యు చదివితి గి యడిగిక 'పసాయు దానికి ( [బహ్హైాదు( తొనుంగెిర సమాధానమును 
ఈ ఓ గ - 

అ ఇల ఉబలాట ఒఅ గారి లలో Arr న్ Wee (న్ యం జాం సంక్షిప్తములుగా నున్నవి. వాతస యా 'ప్ళూత్తరయులు రెండింటిని జాల పెంచి [వాసెను. 
టీ లా టు ఆ అలాటి 

గా ఆ య = 2. రా Mare అర్య గన్ 7 162 
శు అ౧లఖ న్ అ క ద 10 2 _ లా 

(er) 

పను మొనూదు నీతి పాఠ మహిమన్ 7.164 
enw UA ఆలీ wre III 4 న 

oOo చా సె. 

గా గె క ఇగో న్ Wr Su న. ల్ rd bey Ad ము న కా 
అగునని లల యందలి జాగ IO. ఇంటు మొదటి పదం “దల రండు వాద దము 2 

(ran నూ 

౮ ఒం ఇ Von Fr Mm జ nf Ad ఆల VY మాతు మూలానుసారులుగా నుహావి. మనిలిన భాగమంతయు( బొతన పెంది  వాసినది 

శ జ వష. ఈ, మా ళ్ ఖీ జ ఓ wu ల న భు. వ అనినం గన్న తం; డికి [ఓియసందనుం డయిన |పహాదుం డిబ్రనియ. 7-165 
ళీ ఓ న. p 

ధా ఆరాగా WY, WMV ca 
DENTE Cr CRONE 



7.167 

7.168 

7.169 

7-170 

7-171 జీమూత చ్చునే ర్యా 
యం మ్స 

మంబు సం గో 
అ సా శ 

~~ స 

T_5-4 

వా 
wu we) 

న ఇ రర కే 
Cd Ce 

- 

_ శ” న. 
జ. గ 
er rah wr i 

త 
ఇ 

లా 
అ 

స ఆ న్. 
"కా 

లి 

| వం! 

నఖ 

కాక చె 

_ 
మా 

క ఇ. 

శా 

re 

5_10 

వ్ 11 

-12 



బి] 

5-14 

గ్ా 

ఆజ 

౧ తై 
ల 

ఇఒ 

ర్ష సని? దౌ 

చ్చయా. 

పచ 

క్ర 

. 
మ. 

wd 

॥ 

186 

వ ల 

వాదము 

నట ff 
టా 

ea 
EE 
Wo 

త శ్చ 

యన vd నే 

a) 

(3 
9 

YW 

(al 

తయో (బహ్మన్ సయ మా 

తే చే 
(జ 

War 
an 

గ 

ప 
ఎవి 

తథా మ భిదం 

a] 

“ 7 Pal 
టే. 
లీ న 5 

- 

లో ~ షం a 

i 
a క: 
(he 

ఖా. ణ్ కు - 

ష్ ఖా 

a 
అవి ఇ 

త శ. ఇంజ ఆ 
(ల క వ © Tye J 

లా “కనా 

అల 

"నో 

శా 

శా 

క్షీ 

1 దాసా 

qi 33 ళ్ 

ఖ్! 

3 
(౧ 

Gs} 

| 

wp జ 

9 

4) J ‘2 

-- 

ఖా 

og “3 

(ఓం 

త్ర yy 

a 

cP 

న. 

[ఏ 

౧ 

22 

స 

శి 

న్య 

చె 

ల్ 
3 

“ee 

U3 

ae 

9) 2 

అ 

(ఆ 

రు 
యణ 

ow 
ఇ 

©. 

గొంత 

మె 

7-144 

ప 

7-145 

7-146 

7-148 

7-149 

"7150 

క యని 

ల లి 

న (145-146) 

నుమయస్కా_ంత 

8.8.81 

డి. అనువాద 
ఇ 

ల 
ం|డి చెప్పి 

“ 

4 

Se) 

రం 
(ఈ 

నట్లు 

మూలానువాదములకు( 

న్న్న 

rd 
యు 

లం 
టు 

. 

. 

అలో 
(y 

Ca) 
జావ 

(ye 

మందార మశకరందేతాంది పదంములు 

లెస్సగా జరుగు( గా 

ము. చెప్పి 

గూడ 

శ 

హాదు(డు 
(ae) 

( 

బోధ 

. ఇందు 

VN 
0. సూ 

నుండ 

ఇల్ 
vy 

ఏ, 

యు 

పున 

అచ్చట 

యా మాటలు చెప్పి 

జ 
గజ 

హో 
లా 

రీ 

హ 

రికి బె 
[న 

ఆనీ 

దా 

గ్ 

(a) 
ఇ 

- 

wey) 

యడిగిరి. [ప 

ంశు 

న 

ఈగ 
Y 

స 
ane 

శ 

) 

గొ 

a 

ra స్ట్ 

ఎదుఖ 
f 

2 
Cal ~ 

దంద 

ఇ 

నూ 

ఆ, 

(a) 

జ్ కకం 
ఆలీ 

(నో 

జో 

(ఆం మూ 

దష 

యు 
లో 

ఆ (గ 

4 

x. 

a 

cr 

4 

శో 

( 

హో 
ర 

ళ్ 

జరి 
లో బో 

ంతస్ఫ 

మూ 

లో 
ణ్ ౮ 

ను మయస్కా ంత సన్నిధి (0 

ఆజుల్ 
షః 

ద 

అను పదంములతో సమాధానము చె 

అర నన 

దంగ (గొ [ది 

అహ 

ఎదు 

హోత్రన స్వకవాల కల్పితము, ఇచ్చట కథా సందర్భ 

భేదమున్నది. మూలమున దేవ 

కో ఆస జర 
లో (/ లూ 

ఇళ 

లినదని య 
a 

క 

న 



లలిత 

0 
లి 

స్తే. 

సియాణామ్. 
pn 

| 

న్గవ న్నమ a 
ew) 

Ca] 

న్ రాయణాఖిలగురొ 

రి రమూముచ దు 

పీడిత మజ స్సహసావతీర్య క్షం ౬ 
a 

సె లో జ అల్లో, 
ఉ లిప్య సాౌంబుజకరం గిర మాహ కృచ్చా% 

ద 
త్ 
< 

0 అని కలదు. పోతన యీ సంద 

రసమె యు 

ఖీ సై 

అల వె కుంఠపురంబులో 

న్నది. 
అల 

హూ. 

y
3
 

౮
 

ణ్
.

 
ళ
ం
 క 

ఈ
 

9
 

3
 

Ye
 

స
్

 

య
ం
 

జో
 

3
 me 

1
 0
 
9
 

#
 

ge 
o
c
 

౬౮ 

8-100 

8. 10] 

8.102 

జడ 
౧ కండు 

ల 
0 వేంచేయు “ 

x) సు 

8-108 

8.104 

8.105 

8.108 

అలాని 

0 
అ 

. ఇందు భగవంతుని భ కరక్షణ పరాయణత 
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ప 

ముగా వదింప(బడినది. 
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వికి 

శాసించి దేవతల మరల స్వర్గమున గా సాపింపవలసిన దని పార్థించెను. ఈ విషయము మూలమున. 

గూడ నున్నది (8-16. LALIT). తెలుగు భాగవతమునం దీ సందర్భమున : 

అక్కా చెల్టం్య డయును 8-470 

ఎండ కన్నెజు(గని యిం[దుసె యిల్లాలు పలుపంచలను జాలి(బడియె నేడు 8-471 

అను రెం ఉమూలకము లైన పద్యము లున్నవి. ఇందు మొదటిదాన నదితీ 

న దేవతల దైన్యమును సందర్శ్భోచితముగా వర్ణింప(బడినవి. 

(er స్వభా 

గ్ 
(ల న cy 0. టు. EA వ్ 

లి. అదితి వ. | వతమాచరించిన పిమ్మట చతుర్చుజు( డైన నారాయణుడు 

[పతంక్ష మయెొెను. అదితి ని స్తోత్రము చేసెను. ఈ స్రోతమైన పిమ్మట తెలుగున 

అసురవరులు సురల నదలించి బెదరించి నాక మేలుచున్న నాంటనుండి 

త ఆల 
కన్నకడుపు గానం గంట? గూరుకురాదు కడుపుంబొక్కు మాన్ని కావవయ్య. 8.484 

అను వదమున్నడి. ఈ భావము మూలమున లేదు. ఇది అదితి మాతృహృదయమును ప్రై 
ON కం కు ఇ కల = జక్క్లగా వు క్తము చెయుచున్నది. 

ఆలీ 

4. ఆదితి గర్భము ధరించిన పిమ్మట నా సంగతి యెజింగి [బ్రహ్మ గర్భనుం డైన 
థి రూ 

నారాయచుని స్తుతించినట్లు మూలమున నున్నది (8-17, 24-27). [బహ్మ కావించిన స్తుతి తెలు. 

గున గూడ నున్నది. కాని యంతకు ముందు గర్భవర్ణనముతో( గూడిన యీ కింది పద్యములు 

చేర్చంబడినవ్. ఈః వర్ణన మమూలక మయ్యు సందర్భోచిత మై మిక్కిలి రమణీయముగా నున్నది. 

చలచలనై పిదపిదనై 58-499 

నెలంతకు( జూలై నెల రెన్నెలలై. 8.494 

తతర మేఘమాలా 8.495 

తన కడుపున నొక యిరవున 8.496 

ఆంత ర నక్కా ంతా తిలకంబు (కష B.497 & 3 (0) 

నిలిపెన్ జెప్పల బృందిమన్ 8.498 

పెట్టుదురు నుదుట భూతిసి 8.499 

ఇ వ్విధంబున 8.500 

విశ్వగర్భుండు తనగర్భ వివరమందు 8.501 

ఆరే వామను(డు తల్లియుందు కుమార సముచితాలాపంబు లాడుచు( గీడి దించు సమయ 

మునం దనయ విలోకన పరిణామ పాఠరవశ్శమున నదితి పల్కిన పల్కులు, చేసిన చేష్టలు పోతన 

రండు మూడు పదములతో హృద్యముగా వర్చించెను (8- 512, 514, 5105). నికి సరియైన 

భావములు మూలమున గానరావు. 

5. వామనుం డనంమున ,వెళ్చిన పిమ్మట బలిచ'కవర్తిని జూడ నేగెనని సంస్కృత 
భాగవత మీ కింది కోకమున( జెప్పుచున్నది. 

[శు త్యాళమేధై. రకజపాన వ ార్డ్తం బలిం భృగూణా ముపకల్వతై స్తతః 

జగామ తతావలసారసంభృతో భారేణ గాం సన్నమయన్ పదేపదే. 8-18-20 
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పీఠిక గు. ల్ 

ఇల భావములకు వన్నె చిన్నెలు. “గలిగించి యీ భాగమును యకశేచ్చముగా( బెంచి [వాసెను (8-588- 
595), పనిలో ఆదిన్ శ్రీసతి కి కొప్పు పే (591). ఎన్నండుం బరు వే.డబో(డ(ట (595) అను 

ఖీ 

య తో అవ a జ 

పద్యము లుదాత్తభావ బంధురసుడై సోతన కవి తా | పతిభను ఎన్ ళ్ళం జాటుచున్న వి. 
లు % 

a లి జే ( కి ఆ 
(ఉ) ద శమ స్కంధము నందలి అ అష్టమాధా్యయమున బ ఎఅరామ కృష్ణుల జాల! కెడ లును 

(2228), గోపికలు యశోదతోం జెప్పిన వారి చపలకృత్యములును (29- శిత) వరింపయిడినవి. 
(aa) 

కాలన చజతా అ తాత ! గోకులే రామళశవా 

జానుభ్యాం సహపాణిభ్యాం దమమాణా విజ[హతుః. 

ఇది వారి జాల క్రీడ అను. వరించు మొదటి ోకవ . 
ల 

కృష్ణస్య గోపోః రుచికరం ఎక్ష్య కామారబావలమ్ 
పా టో 

శృణ్వంత్యాః కిల తన్మాతు రితి హోౌచు సృమాగ తాః 

అనునది వారి కౌమార చాపలమును వర్ణించు మొదటి శ్చాకము. వాతన  ముచ్చటి 

పం | డెండు న కోకములను జాల పెంచి బలరాముకృష్టుల 'కీడా విశేషములను సహజ మనోహరముగా 
హా 

వర్ణించెను (90-209-829). “తనువున నంటిన ధరజీపరాగంబు” (10.297) అను పద్యమున 

4 ff లీ క | తా శం కి గ 

[పౌఢ బాలకుండు శివుని పగిది నొప్పె శివునికి. దనకును వేజులేమి దెల్పవెల నట్టు అణ 

ివకెళవుల యభేదమును లెస్సగా సూచించెను. “గోవల్లభుండ నేను గోవులు మీరని వడిజంకె 
se 

వైచుచు వంగి యాడు” (10-804) అను పద్యము కృష్ణుని మహ _త్త్యముతో పాటు సహజ 
(ష్ లో Y న్ స్ట మ బాల|కైడా పరాయణత్వమును గూడ( జక్క-గా విళదికరించుచున్నది. గొ'పికలు _ శ్రీకృష్ణుని 

దుడుకు. జేంతలను యి కోదాదేవితో( జెప్పు సందర్భమున పోతన సుమా రిరువదిరెండు పదములు 

[వాసినాండు. ఇందు పెక్కు కంద పద్యములు. మూలమున సిట మూ(డు, నాలుగు కము 

లున్నవి. ఇందు వెన్న దొంగిలించి భక్షించుట, పరిహాసము చేయుట, మేహనాదు లొనర్చుట 

మున్నగు కృత్యములు సూత్రము వర్ణింపంబ (బడినవి. పోతన చేలుపుల గోడపె నెంగి లిచేయుట, 

పీన్నదాని చన్నొ డిసిప ట్టి చరుట, కెమ్మోవి కజచుట, జలకమాడుచున యువతి వలువ దెచ్చుట, 
యొక చెలువను నాతో వచ్చెదవా యని యడుగుట, తన్ను మగనిగా గైక్ కొనినచో( గొడుకులు 

ఇ ఇర వ కలిగదరని పలుకుట, చూలగుటకు మూల మేదని యడుగుట, కాంతలను మంతనమునకు( జరి 

వొంద నడుగుట, న్మిదించుచున్న తెజప వలువ. వీడ్చి తేలుం గజపించుట, తరుణి యొకతె 

పెరుగు చచ్చు చుండగా వెనుకనుండి వచ్చి మగ పోడుము లాగర్చుట మున్నగు క్చోంగార రసాను 
(అక్ష a uf ల ఇ ఇ త అద గ 

కరరాలము హై వైన ధూర్త త్రి లొకి యులు రొ డద చిం చెను ఇ 
య 3) 

షం) దశళశమసు_ంద మందలి 0వ అధ్యాయమున గొపికలు కమని( గానక వెదకుచు( 
( (3) 

NY po Ny ౬ జ ఆ wa బరవశతె చేపిన వింతచెష్టలు పర్ణింప(బడినవి . మోతన మూలము నందలి భావములకు తన సొంత 

భావములను గూడ( జేర్చి యీ భాగము నత్యంత మనోజ్ఞముగా వర్టీంచినాండు. “నల్లనివాడు 

పద్మనయనంబులవా(డు” (10-1010), ఈ చర అంబులే యిందు నిభాశన సనకాది మునియోగ 

సరణి నాప్పె” (10-1029) మున్నగు పద్యము లీ మఘ రీయు నందలివె. 

(బు) రుక్మిణీ క లాాణ కథా సందర్భమున కం బోతన గావించిన యమూలక కల్పన చిట( 

బరొ_నడుచున్న వి . 
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ల్, పరి!భమం స్తత న విందతే ౬ర్ధాన్ 

మాయామయే వాసనయా శయానః. 22-2 

స్వప్నాన్ పశ్య న్నివ పరి|భమ న్నర్ధాన్ న విందతి. 

త త్తల్లోకం (పాప్తోఒపి నిరవద్యం సుఖం న లభత ఇత్యర్థః. 

అని వ్యాఖ్య. ని దించు వాడు తలలు గొనుతాఅంగునో బరి|భమించుచు నిరవద్యానుఖి 

లొభంఖు జెంద(డు అని యనువాదము. 2_20 

6, తస్మా [ద్భువో రంతర మున్న యేత న్నిరుద్రసప్తాస్వయనో 2నపేక్షః 2-2౨] 

అస్యయనము లనంగా6 |బాణమార్గములు. ఇవి యేడు, నిరుద్ధాణి ఇందియాణి గో|తే 

నేత్రే నాసికే ముఖం చేతి ఏవం సప్త అస్వయనాని యేన సః అని శ్రీధరు' డా యేడింటిని 

వివరించెను. 

పోతన ““దృక్కర్జ నాసాసృములు మూసి” అని అనువదించెను. 2_29 

7. యది [పయాన్య నృప పారమేష్ట్యం వైహాయసానా ముతయ ద్విహారమ్ 

అష్టాధిపత్యం గుణసన్నిపాతే సహైవ గచ్చే న్మన సేం|దియెళ్చ. 2_2_22 

ఈ శోకము నందలి వైహాయసానాం అను పదమునకు భేచరాణాం సిద్దానామ్ అనియు, 

అష్టాధి పత్యాని అను దానికి అణిమాద్యమైశ్వర్యాణి అనియు, గుణసన్నిపాతే అను దానికి గుణ సము 

దాయ రూపే [బహ్మాండే సర్వ (తేత్యర్థః అనియు శ్రీధరు(శు వ్యాఖాానము వేసెను. 

పోతన ““మణియు దేహత్యాగ కాలంబున నిం|దియంబులతో డి సంగమంబు విడువని 

వా(డు వానితోడన గుణసముదాయ రూపం బగు |బహ్మాండంబునందు ఖేచర సిద్ధ విహార యోగం 

బును నణిమాది సక లైశ్వర్య సమెతంబు నైన పరమెష్టిపదంబు( జేరు” (2-80) అని అనువ 

దించెను, 

5. కుంతి (శ్రీకృష్ణుని స్రో[తము చేయు సంద ర్భమున_ 

జన్మ కర్మ చ విశ్వాత్మ న్నజ స్యాకర్తు రాత్మనః 

తిర్భజ్నరర్షి యాదస్సు త దత్యంతవిడంబనమ్. 1-8-9] 
అను శోకము కలదు. తిర్మబ్నరర్షి యాదసన్సు అను నమాసమును (్రీధరుండు తిర్యష 

వరాహాది రూపేణ, బుషిషు వామనాది రూపేణ, యాదస్సు మత్సా్యాది రూ పేణ-అని వివరించెను. 

సోతన యతని ననుసరించి ““తిర్యగాది జీవుల యందు వరాహాది రూపంబులను (మనుమ్యలందు 
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రూపంబులను నవతరించుట లోక విడంబనార్హంబు అనీ అనువదించెను. 

9. నమః పరస్మై పురుషాయ భూయసే సదుద్భవస్థాననిరోధ లీలయా 
గృహీత శక్తి తితయాయ దేహినా మంతర్భవా యానుపలభ్యవ గ్మ్మానె. 2.4.12 
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లి. భీష్మ కృత కృష్ణ స్త్రవమునం గల 
స్వనిగమ మపహాయ మ; త్పతిజ్ఞం మృత మధికరు మవపుతో రథనః 

టు ద ధి లు థి 

ధృతరథచరణో ౬భ్యయాచ్చలద్లు ర్ల ర దిదివ హంతు మిభం గతొత్తరీయ 

నితవిశిఖవతో విశీర్ణద శః క్షత జపరిప్తుత ఆతతాయినో మే 1.9.97 

[పసభ మభినసార మద్వధార్థః స స భవతు మెభగవాన్ గతి ర్ముకుందః 1-9-88 

అను కోక ములను రెండింటిని పోతన “కుప్పించి యెగసిన( గుండలంబుల కాంతి గగన 

భాగంబెల్ల(( గప్పికొనంగ ౫ (1-222) ఇత్యాదిగా(గల సిసపద్యముగా ననువడించెను. మూలము 

నందలి కొన్ని పదము లిందు విడువంబడినవీ. సూచ్య మా|తములుగా నున్నవి కొన్ని వివరింప 

బడినవి. “స్వనిగమ మపహాయ-మ్మత్పతిజ్ఞా మృ తమధికర్తుం_ శితవిశిఖసతో విశీర్ణ దంశః క్షతజ 

పరిప్పుత ఆతతాయినోమేఅను మూలమందలి వాళ్యములల్ “శ్రీకృష్ణుని (పతిజ్ఞాత్మి కసుణము ను 

భీమ్మని యతిలోక. శౌర్యమును వ్యక్తము లగుచున్నవి. ఇవి శ్రీకృష్ణుని కించుక లాఘవమును 
6 శ (| కలో 

డిచివె చను. “చలదుకి) ఆను వదమునకు._ 
ర స 

ల స oy 

వేగున జగతి గదలి” అని మూలార్థము సుస్పష్ట మెగునట్టుగా పర్చించెను అ గతో తదీయ: 
రా నో 

అను నమాసమును “చ| కంబు( జేపట్టి చసుదించు రయముక బై నున్న పచ్చని పటము శాజి 

వీ తరవః కిం న జీవంతి భస్తాః కిం న శ్షసం త్యుత 

న ఖాదంతి న మేహంలి కిం [గా మూక పశవో వరే 2.9.18 
న భల 

న్ ల dor ఒం వు అల్ల uy ఆర దు అద నం పవిడ్యరా ష్ట్ర్రఖరై సృంస్తుతః పురుషః పశుః 

న యత్క_ర్షకథో పేతం జాతు నామ గ దాభృత:. 2.89.19 

ఈ శ్లొకములు శుకుండు పరీక్షిత్తునకు భక్తియోగమే సుఖమని చెపు ఘటములోనివి క నివి. 

బాతన యిండలి వాకంములను జక్ఫ_గా( బెంచి యు ME కింది సీసము రచించెను. 

అలరు జొంపములతో న|భం షంబు లై గరుక వనముల బాద 

కాదన మేహనాకాంక్షల( బశువులు జీవింపవే ఐఏ గామ నీమలంచు 

నియతిమై నుచ్భ్వాస నిశ్శ్వాసపవనముల్ [పాపింపవే చర్మ భత్ర్రకలును 

[గామసూకర శునక శేణు లింటింట( దిరుగవే దురోకగ దీనవ వృత్తి 

నుష్ట్ర ఖరములు మోవవే యురుభరముల( 

బుండరీకాక్షు నెఖుగని పురుష పశువు 

లడవులందు నివాసములందు( బాణ 

విషయభర యు క్రితొ నుంట విఫల మధిప. 2.49 

కందలి శ్లొకమునకు శ్రీధరుండు - శ్వాదిభి సృంస్తుతః పురుషో నిరూపితః యస. ప్ర 
కర్ణ పథం కదాచి దపి న గతం సః అవజ్ఞాస్పదత్వార్, శ్వభిః కశ్ముల బషయాస క్రత్యాత్, 
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పోతన సం|గిహించిన భాగములు : 

భాగవతానువాద సందర్భమున పోతన మూలమును బెంచి (వాసిన ఘట్టములే యెక్కువ 

యైనను మూలమునంద లి వాక్యములనో స సన్ని వేశములనో సం|గహించిన ఆ లేక విడిచిన పటు కూడ. 

గొన్ని లేకపోలేదు. అట్టవాని సంఖ్య బాల తక్కువ. 

1. అర్జునుయు పు|త ఘాతియగు నళ్వత్థామను బాశ బద్దుని గావించి దౌపది కడకు 

గొనివచ్చెను. అప్పుడు దౌపది యాతనికి _మొక్కి-, 

ఉవాచ చాసహం త్యస్య బంధ నానయనం సతీ 

ముచ్యుతాం ముచ్యతా మెష (బాహ్మణో నితరాం గురుః 1.1-48 

ట్ర అని యతని బంధించికొనివచ్చుట సహింప(జాలక | బాహ్మణు పూజ్యు( డగుటచే 

నతని విడువవలె నని యర్జునునితో( జెప్పినట్టు మూలమున నున్నది. పొతన దినిని తొలగించుటయే 

గాక యామె యర్జునునితొ ( జెప్పిన వాక్యములను గురుపుతునితో( జెప్పినట్టు [వాసయుండెను. 
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మూల భిన్న రచనాఖాగములు : 

సౌరపాటుననో ఉద్దేశపూర్యకముగనో పోతన మూలమునకు భిన్నముగా రచన 

సాగించిన భాగములు కూడ( గొన్ని కానవచ్చుచున్నవి. ఇట్టివి కలచోట్ల నధోదీపికలలో మూల 
భాగములు కూడ నొసంగంబడినవి. 

1. సఏవ భూయో నిజఏర్యచో దితాం స్యజీవమాయాం (పకృృతిం సిసృక్షతీమ్ 

అనామరూపాత్మని రూపనామనీ విధిత్సమానో= నుససార శాస్త్రకృత్. 1-10.22 

సః అనామరూ పే ఆత్మని రూపనామనీ విధాతు మిచ్చుః నిజవీర్యచో దితాం స్వాంశ 

భూతానాం బీవానాం మాయాం మోహినీ అతఏవ (సష్టు మిచ్చంతీం (పకృతి మనుససార అధిఫ్టి 

తవాన్-అని శ్రీధరవ్యాఖ్య. 

పోతన ““నిజాంశ భూతంబులై న జీవులకు మోహినియైన సృష్టి సేయ నిశ్చయించి?” అని 

సజీవమాయాం అను దానిని సృష్టికి విశేషణము కావించెను. 

“పకృతి మనుససార” యని మూలమునం దుండ ““మాయానుసరణంబు సేయు నను 

వారును” అని అనుసరించుటకు మాయను గర్మ కావించెను. 

1. గోపై ర్మఖె [పతిహతే (వజవిప్హ్తవాయ 

దేవేఒభివర్షతి పశూన్ కృపయా రిరక్షుః 

ధరోచ్చిలీ్యధ మివ సప్తదినాని సప్త 

వర్షో మహ్మీధ మనమైకకరే సలీలమ్. 9_7_92 

కృష్ణుండు పశులను రక్షించుటకై పర్వతము నేకకరమున లీఆనా శిలీ్య ధమువలె 

(వర్షాసూత్పన్నం శిలీం ధకుసుమ మివ అని వ్యాఖ్య) ధరించునని యీ శోక మునందలి యర్థము. 

కుక్కగొడుగు కడు తేలికైనది. మహాపర్వతమును గూడ కుక్కగొడుగును వతె నవలీలగా నెత్తె 

నని కవిభావము. పోతన “శె లరాజ మచల చ్చ తంబుగా( దాల్చి” (2-187) అని శిలీం| ధపద 

మునే తొలగించివై చెను. 

కి. య ఏతేన పుమా న్నిత్యం స్తువం స్తో తేణ మాం భజేత్ 

త స్యాన్వహం (పసీదేయం సర్వకామవరేశ్వరః. 3-9-40 

సర్వకామవ రెశ్వుర;ః అనగా( సర్వకామవర | పదః అని వ్యాఖ్య. 

పోతన యీ పదమును ““అవాప్త సకల కాముండ నగుచున్'' (8-827) అని యనువ 

దించెను. చూ. కి-850 

4. సన ర్హాగే౬ంధతామి స మధ తామి|స మాదికృత్ 

మహామోహంచ మోహం చ తమ శ్చాజ్ఞానవృ త్రయః. §_.12.2 

(బ్రహ్మ సృష్ట్యాది నంధతామి సము, తామి[సము, మహామోహము, మోహము, తపస్సు 
అను అవిద్యావృత్తులను సృష్టించెనని దీని యర్భిము. 
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తమో ౬వివేకో మోహ స్స్యా దంతఃకరణ వ్మిభమః 
మహామోహస్తు విజ్లేయో (గామ్యభోగనుఖై షణా 
మరణం హ్యంధతామి[ సం తామ్మి సః [కొధ ఉచ్యతే 
అవిద్యాపంచపరై (షా [ప్రాదుర్భూతా మహాత్మనః. 

అని పాతంజలయోగ శాస్త్రమునం గూడ నవిద్యాపంచకము వివరింప(బడి యున్నది. పోతన యనువాదమున వ్యాఖ్య యందును దీనియందును గల యర్థవివరణము ననుసరించెను. కాని వరుస మార్చెను. 

పరమెష్షి యీ సృష్ట్యాది నహమ్మను దెహాభిమానబుద్ధి గల మోహంబును, అంగనా సంగమ సక్చందనాది భోగేచ్చలు గల మహామోహంబును, ద|త్సతిఘాత జాతంబై న [కోధంబు నందు గలుగు తామ్ సంబును, దన్నాశంబునం దహమేవ మృతో౭౬స్మి యను నంధ తామి| సంబును, చెత్త వ్మిభమంబు నను నవిద్యా పంచక మ శంబుగా- అనునది పోతన అనువాదము. (8-807). శ్రీధరుండు మూలము నందలి వరుసను దారుమాణు చేసి వ్యాఖ్యానించెను. పోతన మోహముతో మొదలిడ్రి చితవి భమముతో ముగించెను. చిత్తవిభమ మను దాని నతడు తమస్సు నకు బదులు వాడెను. తమః అనగా స్వరూప పకాశ మని (శ్రీధర వ్యాఖ్యయు అవివేక మని పాతం జలమును జెప్పుచున్న వి. 

మోహస్స్యాదంతఃకరణ విభమః అని పొతంజలము. పోతన (క్రీధర వ్యాఖ్య ననుస రించి మోహమున అహమ్మను దేహాభిమాన బుద్దియని వివరించి తిమస్సనయా( జి_త్రవి| భమ మని తెని(గించెను. ఇది పె రెండింటికి విరుద్దము, 

5. కాలో ఒయం పరమాణ్యాది ద్విపదార్థాంత ఈరితః . వై వేశితుః (ప్రభు ర్ఫూమ్న ఈశ్వరో ధామ మానినామ్. 8-11-88 
మందిరార్థాది కర్మాభి మానశీలు రైన వారికి నాశయం బగుట(ేసి 
యరయ హరి దద్గ్దుణ వ్యతికరుండుగాన కౌల మమ్మెటి కన్నండు. గర్తకాదు. 

8.862 
అనునది పై శ్లాకమునకు పోతన కావించిన యనువాదము, ఇందు హరి దధుణ వ్యతి కరుడు గాన అను కారణము పోతనకల్పితము. ఈ; 

అనియు, (ప్రభుః అను దానిని కర్త అనియు, ఈ 
యనియు పోతన అనువదించిను. 

తుః, భూమ్నః అను వానిని అమ్మే టికి 
శ్వరః అను దానిని ఆ్మశయంబగుట జేసి. 

తి 14- 26 
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ఆఅజాంzామాయాం . తన్మయీ విభూతిం - అని (శ్రీ ధరవ్యాఖ్య,. చరణాపవిర్ధాం 

అను దానిని పోతన చరణారవింద జనితయైన అనియు, అజారా అను దానిని అవిద్య ననియు 

ననువదించెను. 

అమ్మహాత్ముని చరణారవింద జనిత యైన అవిద్య నమసరించి వర్తింతుము. §్ర.465 

7. ఏవ ఆత్మపధోఒవ్యకో నష్టః కాలేన భూయసా 

తం [పవర్తయితుం దేహ మిమం విద్ధి మయా ధృతమ్. - 8.24.87 

నేను పూర్వ ముపదేశించిన సూక్ష్మమైన ఆత్మమార్గము బహుకాల విలంబముచే నష్టమై 

నది. దానిని తిరిగి [పవంర్తింప( జేయుటకే నే నీ దేహము ధరించితి నని యెజుంగుము అని దీని 

భావము. పోతన దీనిని 

నేను సన్మునివేషంబు ధరియించు బెల్ల నా కొజకు(6 గాదు 

విను మహాత్ముకులైన మునులకు. బరమాత్మ గురు సడిం వెకంబు నరసిచూపు 

త_త్త్యబోధంబు కొొజుకును దాల్ప(బడిన యంచిత వ్యక్త మార్గ మైనట్టి దేహ 

మని తలంపుము మత్సద ధ్యానభ క్తి ధీపనారాయణ మహిమంబు తేజరిల్ల. 8-850 

అని యనువదించెను. ఇం దత(డు మూలమును బాగుగా వివరించి వాసెను. కాని 

ఆత్మ పథః అను దానికి విశేషణమైన అవు కః (సూక్ష్మః) అను దానిని విడిచి ““అంచితవ్యక్రమార్ష 

మైనట్టి దేహమని తలంపు” మని దేహమున కంచితవ్యక్త మార్గమైనట్టి - అను విశేషమును 
గల్పించిను. 

8. హృదయాన్మన ఊఉష్థితమ్ 

మనస శృం దమా జాతో బుద్ధి రుద్దే ర్లిరాం పతిః 

అహంకార స్తతో రుద శ్సి త్తం చెత సతోఒహవత్, 9్ర_26._68 

విను హృదయము వలనను మనమును, మనమున దుహినకరు(డు బుద్ధియు (జి_త్రం 

బున [బహ్మయు కే తజ్జుండును గలిగిరి, యవ్విరాజుండున్ బూరుషతన్. 89-698 

మొదటి రెండు పాదముల వజకు ననువాదము సరిగా నున్నది. తరువాతి రెండు పాద 

ములలో నది భిన్నమార్గము పట్టినది. బుద్దే ర్గిరాం పతిః అను దానికి. జిత్తంబున [బహ్మయు 

అనునది అనువాదము. బుట్టి చిత్రములు సమానములు కావు గదా. అహంకారము నుండి రుదుండు. 

చిత్తమును, చిత్తమునుండి వేతజ్జుండును గలిగి రను దానిని విడిచి పోతన చి త్తముననే (బహ్మయు 
మ్యేతజ్ఞుండును గలిగి రని యనువదించెను. 

9, ఏవం హరౌ భగవతి [పతిలబ్ధభావో భక్ర్త్యాాదవద్ధదయ ఉత్పులకః |ప్రమోదార్ 
జొత్కంఠ్య బావృకలయా ముహు రర్ధ్యమాన స్త చ్చాపి చిత్తబడిశం 

శనకై రియుం_క్తే. 8-25-లి4 

దుర్గ్భహస్య భగవతో [గ హణే బడిశం మత్స్యబంధ నమివ ఉపాయభూతం చిత్తం ధ్యేయా 

ద్వియుం శ్తే తద్దారణె శిథిల పయత్నో భవ తీ త్యర్థ ః - అని వ్యాఖ్య. 
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పోతన దీనిని ' 'భగవత్స్యరూపమై భవగుణ గాహక్ర మగుచు మత్సంబంధ మనుకి రించి” (8-988) అని యనువదించెను. ఇందు బడిశము అస _క్తియే కనవచ్చుట లేదు. మత్సంబంధ 
మను చోట మతృ్స్యబంధమని యతండు [వాసియుండె నేమో యని సందేహము. దానిని బట్టి 
పాదము నంతను చిజుమార్పుతో సవరింపవచ్చును. 

తరువాతి శోకము ననువాదము కూడ మూలానుసారిగా లేదు. 

10. రూపఖేదవిద స్తత తత క్చోభయతో దతః 
తేషాం బహుపదా (శేషా శృతుష్పాదా స్తతో ద్విపాత్ 8.29.81 
..వెలయు శబ్దవిదులకం టెను మజిరూపవెదులై న 

వాయసాదులు (శేస్టమల్ వానికందె వరుస బహుపాదు లు _త్తముల్ వారికంటె 
దల(ప( జతుష్పదు లధికులు, బలకొని మజీవారికంటె బాదద్యయముం 
గల మనుజు అలఘుతము లిమ్ములవారలయందు వ ర్రములు నా బ్లరయన్ . 

9-957, 958 

రూపభేదవిదః కాకాదయః ఉభయతో దకఠాయేషాంతే అశ్వాదయః అపదేభ్య సే న్ 
Ce. | 

a 7 ~ 
ద _ yp > + 

' 

బహుపదః తఆభ్యుశ్చతు ద ఇత్యర్థః-తతోద్వివాన్మ నుష 95 అన్ వాంఖ;? 

పోతన “ఉభయ తోదంత ౩9” * అను దానిని విడిచివై చెను. మూలక్ష్లోకమున( గూడ నన్వ యము పరిశీలింప(దగియున్నది. 

1. చలత్యళకో౭_పి నిర్మాశమోదకే. 8_80-22 
నిర్ణతః ఆ|శమో వి శామస్థాన ముదకం చ యస్మిన్, అని వ్యాఖ్య. 

ఇది తప్తవాలుకే, పథి అను దానికి విశేషణము. 
పోతన ఆశయ హూన్యమగు నీళ్ళ మునుళుచు లేచును (8-977) అని యనువదించెను. 

12. (పహ్టోదునికి విరోధిశాస్త్రములు గజవితి రని హిరణ్యకశిపుడు పురోహితుని నిందింప నాత(డు 

న మత్పజీతం న పర పణీతం wa 

సుతో పద త్యేష సురేందశ తో 
న్రైసర్షి కీయం మతి రస్య రాజన్ 

నియచ్చ మన్వుం కదదాస్స్యమ నః 
7-5-28 

అని పలికెను. ఇ ఇందశ|త్రో ఇత్యనేన నహె[బాహ్మజేషు తవక్షోప ఉచిత్ర ఇతి భావః (అధర వ్యాఖ్య) హా దశ తో కం దశళ|తో స్తవ | బాహ్న జవె ఏ! గ హః అనుచితః_అవిషయత్వా టు (౮ a 
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మ 6») (ల ప్ 

వతాయాః ల-2ి-ర5 

వీ పర్వతమున కేమైన( గోరి వచ్చిన వనోదో 
వతవో శారదవో రతివతివంనీన మాయవో తవస్సారమావో ళ్ ర్. 1-27 

న వ్యాతరములు గల భాగమంతయు(6 గంగన పెంచి వ్రాసీనరె, fey 2 ౯ ళం 
d £ 

ఖీ (Mw 

అచ్చట వి|పనూనుడు...... 5-1-187 
మజియు నా విపవరుండు చండికాగృ్భృహంబు వెలువడి |క్రమ్మజం జని కావలి 

యుండునెడ. 5-1-188 - 
నువాని నధికముగా [వాసెను. ఈ పెంపు పూర్వాపరకథలను గలుపుచు రమ్యముగా 

మూలభిన్న సందర్భ ములు '; 

అగతతృషా భయాత్సహ్మసే సె వోచ్చ[కామ 5-5-2 

అపగ తతృష యగుచు నది నుల్దంఘంచునడ 5_1.101 

అగతతృషా యను దానికి నగతాతృట్ యస్యాః అని వ్యాఖ్య. దీని కపగత తృష 

యగుచు నస్నది కేవల విరుద్ధము. 

పంచమస్కంధ ద్వితీయాధ్యాయమున ఆగ్నీధుండు పూర్వచి త్తిని గాంచి 

కాత్వం చికీరసి చ కిం మునివర? 
oa wb ae 

మాయాపికాపి భగవత్సర దవతాయాః 

విజ బిభర్షి ధనుషీ సుహృదాత్మనో౬ర్థ 

కెద వా మ్బ గాన్ మృగయసే విపినే (పీమత్తాన్. ర్_ఐ2-5 

a Gl, 

9: [పశ్నలడిగను. ఈ. శ్లోకము అన్నింట ముసివర్య, సుహృత్ , గ్రా 

' బహ్మన్, సుభగ మున్నగు పుంలింగ సూచకములగు సంబోధనము లున్నవి. 

fm ద nr మువివర్యే త్యాడి వుం_్వైన సంటాధనాని జాడ్యానుకారార్థ మ్మని శ్రీధరుని వ్యాఖ్య. 

గంగన యిచ్చట పుం స్వసూచక సంబోధనములను విడిచి సతి, అంగన, ఇంతి మున్నగు 

సంబోధనములనే వాడెను. మూల రచనయిీి రమ్యతరముగా నున్నది. మణియు సంస్కృత 

మున గల 
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అను వచనమును, పద్యమును మూలానుసారములుగ లేవు. ఈ పద్యము నందలి 

భావమును గూడ రహూగణు6 డే ము న్నాముని చెప్పినదాని ననువదించి తెల్పుచున్నట్లు మూలమం 

దునుడి, | [బాహ్మణ ఉవాచ. అనునది యందు దరువాత నున్నది. 
య 

పృషలరాజ భృత్యులు భరతుని. గాళిబలికి. గొంపోవు సందర్భమున గా&ి వృషలా 

ధిపుస్ి( దద్భ్శృత్యవర్ల కర్షముతో( గూడ సంహరించి కిడించె న ని చెప్పిన పిమ్మట సంస్కృత భాగ 

హతము “ఏవ మేవ ఖలు మహవభిచారాతిక్రమః (అభిచార రూపాతిక్రమః-అపరాధః) కార్త 

నాత్మనిఫలతి'” (5-10-19) అని చెప్పుచున్నది. గంగన దీనిని విడిచి 

ధరలోన నెవ్వ రేనియ ధరణీసురవరుల కెగ్గు దగం దలంచినవా 
రరయ(గ చెడుదురు నిక్కము, హరి ధరణీసురవ రేణ్యులందుండుటచేన్. 5-1-185 

మూల మభిచారరూపాత్మికమ ఫలమును నొక్కి చెప్ప ననువాదము [బాప హ్మణుల కెగ్గుం 

దలచిన వాచిక్( గల్లు ఫలితములును వివరించి చెప్పుచున్నది. 

జొచిత్యమును బోషించిన భాగములు. 

కావాత్మవృ శ్రి రదనాద్దవిరంగ వాతి 

విష్టోః కరా స్యనిమిషో న్మకరౌ చ కర్తా 
ణి ం (324) 

ఉద్విగ్న మీనయుగళం ద్విజపంక్రి కోచి 

రాసన్న భృంగనికరం సవవ న్ముఖంతే. 5-29-14. 

కావాతవ లోకే ఆత్మనః దేహస్యవృ త్తిః ఆహారః. అంగ హేసభఖే అవనాచ్చర్వణాత్ . 

హావిరితి తత్పంబంధి గంధః వాతి ఆగచ్చతీతి తాంబూలాభి పాయ మ్. 

యతః తంం శ్రీవిష్టోః కోలాసి, 

తవచకర్ణా (శ్రీ విషోరివా నిమిషోన్మకరౌ. ఆనిమిషో నిిదారహితత్వేన, ఆలు ప్ర దృష 

తేన, రత్న న్నెతత్వేన నిమిషశూన్యా ఉత్లసంతొ మకరౌ తదాకారే కుండలే యయోసె. కించ 

తవముఖం సరవక శరత్సర ఇవ అ[తాదంతత్వ మార్షమ్. ఉద్విగ్నం చంచలం మీనయుగళ 

మివ న్యేతద్వయం యస్మిన్. ద్విజాః దంతాఃతేషాం పంక్యా శ్యోచి శ్యోభా యస్మిన్. సరసితు 

ద జాః హంసా౭. ఆసన్నోభృంగ నికర ఎవ కేశసోమః పరిమళలుబ్ధ భృంగస్తోమోవాయ స్మిన్. 

ఆని శ్రీధరుని వ్యాఖ్య. 

ఇందలి “కా కావాత్మ వృత్తి తి రదనా నాద్ధవిరంగవాతి” అను దానిని గంగన విడిచివై చెను.. 

“విష్ణోః కొలాసి'” అను దాడిని లి వ పడ ద్యము న జెప్పెను. మిగిలిన దానిని 

పటుతాటంకరథాంగ యుగ్మమునకుం బల్మాజు నీతిల్దుచున్ 

నటనం బందెడు గండుమీనములతో నాసన్న నీలాల. కో 

తట భృంగావళితో ద్విజావళి అసత్కాంతిన్ విడంబించు మా 

ఐటకాసొరము. బోలి నెమ్మొగము దా రంజిల్లు నత్యున్నతిన్. 5.1.88 
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కెచితె_వలయా భకా? వాసుదేశ పరాయణా అలలే ద 
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న్ | డో ౨ ధ్ర మం 

శాపస్య నః కుల స్యాసీ | దాహ్మణేభో? దురతయః. 6.85 
ర టు స్ట డై 

ల [a] [a] Poh ఆ 

అని చెప్పబడినది. ఆయు ఎతములవాొ యందు చలుపంబబడియుండలదు.  నానయ 
చి, 

వాని నిట్లు వివరించెను. 

శుకసారికలు రా! & 

కాకఘూకంబులు కనక నొధములఠో( బగలు వాపోయెడి బహువిధముల 

నళశ్వవాలములందచు “se సుద్భవమయె నన్నంబు మొలచె మహాద్భుతముగ 
జ 

ఫౌగ్న "సై విస్వర ఎల తువు వేటొక్ళ_జంతువు( గనె లా ట్రం 

రాని 

\ నౌగింజబౌల రగ్భహముల న నుల్కాము లుదయిుంచె | జెరసె( గావిరి రవిబింబమపుడు.11-57 

౨. ఉత్సాతములను జూచిన పిమ్మట గృహ్షుండు యదువృద్ధులతో జెప్పిన మాటలు 

మూలమున 5 శ్లోకములలో (ర్- వర్ _ -89) నున్నవి. అత (చు వారెచ్చటి కేగి యేమేమి చేయవలెనో 

వరించెను. నా నారయ యా విషయము నంతను సం! గహించి యిట్టు చెప్పెను. 

కాన నుత్సాతములు బాలం గానంటడియి 

నరయ నిందుండ వలవదు యదువులార 

తడయ కిపుడ ! పభాస తీర్ధవ మున కరుగిఏ( 

డనుచు శ్రీకృష్ణ డెంతయు నానతిచ్చె. 11.87 

4. యాదవులు ద్వారకను విడిచి |వపభాసతీర్ణమునకు _ వెడలుటకు నిశ్చయించిన పిమ్మట 
నుద్ధవుండు వివిక్త్రమున, గంప దర్శించి యాతని పాదములకు సమస్కరించి | పాంజి జలియై ర క్లార 

ములతో (6- 48-_ 49) స్తు సుతించెను 

దినిని నారయ “దీనజన కల్పభూజ ! సుధీనాయక మాకు నివె దక్కని వొగడెన్ ... 

దెవా నీవు యదుక్షయంబు గావించి చనిగన నేయే విధంబున నిర్వహింతుయు.. ౫ సహచరులమై 

జరిపిన మజ్జన భోజన శయనాసనావి కృతుంబులు మజ వచ్చున” యని యతిసం'గహముగా 

ననువదించెను. 

| లా wn శః ఇ న అన 

5. 7, 8, 9 అధ్యాయములందలి అవధూత యదు సంవాదమును, తదంతర్గతము లై 

నారయ చాల సం|గహించి రచించెను 

6. 10 మొదలు 29 వ అధ్యాయము వణకు నుద్ధవు( డడుగ(గా గృష్ణుం డతనికిల. 

చెక్కాధ్యాత్మిక విషయముల నెజింగించెను. _ ఏనిలోం గొన్ని యభ్యాయములను నారయ విడిచి 

వైచెను.. కొన్నిటి నూరక .స్పృశించి విడిచెను. కొన్నిటి నతిసంగహముగా సూచించెను. 
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జెప్పంబడినది. నారయ దినిని దెలింగించుచు యదుకుమారులు ముసలమును గొనిపోయి దేవకీనందను 

సన్నిధానముణ బెట్టి యెజీంగించిరనియు, నత డాత్మకల్పిత మాయా రూపంబని యెజణింగియు 

నెటుంగని తెజంగున వారలం జూచి యతినింద కావించినందుకు వారిని మందలించి “సమద 

తీరంబున నొక మహాపర్వతం బున్నది, అందుండు నత్యుచ్చు్యయ విశాల భీషణంబగు 

పాషాణంబున మీ భుజబలంబుచేత నీ ముసలంబు దివిచి దీని చూర్ణంబు సింధు కబంధంబుల( గలిపి 

వండు పొం” డని జగ దిభుం డైన క్ఫష్టుం డానతిచ్చెననియు, వారు నట్టు చేసి తల్కలితం బైన 

లోవాఖండంబును సాగ్రంబున. బడవై చిరనియు, దాని నొక్కా రుషంబు |మింగె ననియు 

రచించెను. ఉగ సేనుడు ముసలమును జూర్చము చేయించి సముుదముల; బడవేసె నను 

సంర్భమున వ్యాఖ్యలో *ఉ్మగసేనః సో౬పి శ్రీకృష్ణ మపృష్వైవ [పాస్యత్” అని చెప్పబడినది. 

నారయ తెలు(గున న్యగశే: సేనుని మాటయె యెత్తలేదు. ఉగసేనుండే ముసలమును జూర్లము 

చేయించి సము దజలముల( బడవేసెనని మూలమున నుండ నారయ శ్రీకృష్ణుడు సము| దతీర 

మందలి పర్వతము పై వగల పాషాజణమున దానిని జూర్జము చేసి సము దజలముల( బడవేయు( డని 

యదుకు మారులతో. జెప్పినట్టు రచించెను. 

నారయ పోతన శిమ్యం డైనను అదధై ఇతమునకు( గాక విశిష్టాద్వైతమున కే బాధా న్య 

మిచ్చుచు( దన యనువాదమును సాగించె ననుటకు( చెక్కు దృష్టాంతము లున్నవి. 11-107 

వన్తు సంవిధానము : 
పురాణమునకు( బంచలక్షణ మనునది నిరచన రమే కాక పర్యాయపదము కూడ నై 

యున్నది. సర్గము , (పతిసర్గము, మన్వంతరములు, వంశము, వంశానుచరితము అనునవై దును 

నా పంచలక్షణములు.. సాధారణముగా. బురాణము ఇన్నింట ఏ లక్షణపంచకము కానిపించుటచె, 

బూర్వులు దాని నా విధముగా నిర్యచించియుండిరి. భాగవత మా పురాణలక్షణ నిర్భచనమునకు 

లక్ష్యమైన మంచి యదాహరణము. అందు ద్వితీయ స్కంధమున( |బపంచోద్భవ [పకారమును, 
నవమ న్కృంధమున వంశ వంశానుచరిత ములును వర్ణింపంబడియున్నవి. ఇతర స్కంధములందే 

యే మన్వంతరము లంధు భగవంతు. డే యే యవతారముల నెత్తి యేయే కార్యము లాచరించెనో 

విపులముగా జెప్ప(బడినధి. మొత్తము మీడ భాగవత మంతయు భగవంతుని యేకవింశ 

కరివతారముల వగ్గనముతో( గూడినట్టిదే. ఇ యవతారములకు సంబంధించిన కథ లన్నియు 

సమాన విస్తృతికములుగా లేక యందు భగవంతు. డొనరించిన కార్యకలాపములను బట్టి కొన్ని 

యతిధి స్తృతికము ములుగను గొన్ని యనతివి స్తృతికములుగను నున్నవి, రామకృష్టావతారము 

అందలి చర్మితయు లీలలును మిగిలిన యవతారముల వృత్తాంతముల కంటి నిందు విపులతర ముగా 

వర్ణతములై యున్నవి, ఈ యవతార కథలందు( బసక్రాను (పస క్తముగా గొన్ని యుపాఖ్యాన 

ములును జెప్పంబడియున్నవి. దశమ సృంధో త్తర భాగము ౩ నందలి వస్తువు ఉత్తర హరివంశ కథా 

వస్తువుతో. గొంచె. మించుమించుగా నేకీభవించుచున్నది. మనకు సాధారణముగా. బరిచితములై 

యుండు దశావతారములలోని [కమము సృష్టిపరిణామమున కనుగుణముగా నున్నదని శాస్త్రజ్ఞులు 

చెప్పుదురు. వక విళత్యవతారము లందలి వరుస దాని కించుక భిన్నముగా నున్నది. భాగవతము 

నందలి కథన మీ వరుననే యను ముసరించు చున్నది. 



వా టీ మం ఆలో భావా ౯ ఫాం నళ ల 
న్ రంభ snc wu? అచ 

మ కు ,_రముకాని వస్తుసిరైేళముకాని చెయ 
టి 

why: A జు వంయునని లాక్షణికులు చెప్పుదురు. సంస్కృత మసోకవులు పలువుర నియమమును బాటించియే 
షె Pp 

యుండిరి. తెలుగు కావుముల మొదట సాధారణముగా నాశీరాంచమో నమస్కారమో కానంబడు 
“ (ew) 

చుండును. కొన్నిటిలో వస్తుసిర్లేశముగూడ గోచిరించుట. కలదు. కాని దానిని నిరూపించుటకు! 
గొంత కష్టపడవలయును. పోతరా జట్టు గాక.యాం! ధ భాగవతము నందలి యారంభ పద్యమున 

ననుస్కా_రముతోపాటు వస్తుని రాశము గూడ నెంతో నిపుణముగా సంతరించియున్నాండు. 

స్రీ కై వల్యపచంబు( జేరుటకునె చింతించెడన్ లోకర 

జు 

య 

రంభకు భ కపాలన కళాసంరంభకున్ దానవో 
te] 10 గ్ర 

దెక స్తంభకు( గేళిలోల విలసద్దృగ్టాల సంభూత నా 

నాకంజాత భవాండకుంభకు మహానంచాంగనా డింభకున్ 

ఈ పద్యమున మహానందాంగనా డింభకు(డు చింతీంప(బడుచున్నా (డు. 

లి స్కంధములలోని శకెబ్చ( గథా విషయముననే కాక రసవిషయమున( 
గూడ దశమ స్కంధము మహోదా త్తమైనది. మహానందాంగనాడింభకు6 డైన శ్రీకృష్ణుని లీలా 

ందలి వస్తువు. ఈ కృష్ణుండు విష్ణుదేవుని యవతారమగుట యటుండ నొక విధముగా. 
కా 

ణ 
బోతన కావ్యమునకు( గ్యకిభర్త. భగవంతు (డు తమ తమ కృతుల భర్త రలకు శ్రేయో 

దాయకు (డగు గాక యని యితరకవ్ల ణం 
వు లారంభ పదకములం దాశీర్వ్యాదము చేప్పుదురు. పోతన 

3 చే నాతని స్మరణముతోనే కావ్యము నారంభించినాండు. నందాంగ 

నాడింభకు(డను మాట ఖభాగవతమునకుం [బాణమని చెప్పదగిన దశమ స్కంధము నందలి 

వృత్తాంతమును లెన సృగా సూచించుచున్న ఇంక నీ పద్యమున గృమని 'వర్జించుటక్రై పోతన 

వాడిన విశేణముల యర్హమును బరిశీలించినచో నవి భాగవతము ' .నందలి - వస్తువు నంతటిని 
[(గహముగా నెట్టు సూచించుచున్నవో తెలియవచ్చును. భగవంతు. డవతారమూర్తులు 'తాల్చుటకు: 

లోకరక్షణ పరాయణత్యము. అది లేనిచో నాత( డే వఏష్మతముననో శేష 
తల్పముననా పవగిళించి యాత్మారాముండై హాయిగా. గాలషెవము చేయవచ్చును. 

తన కుతిపతియే భగవంతు. డగుట ct 

ఈ యవ 

రకించుట, వారకి జాధ కలిగించు దుష్టులను 

న్నియు భగవంతుడు భ కపాలన, దుష్ట 
ల 

చు దా జల్ చం డా హా జ దానవ సంహరణ కార్యము కొనసాగించి: ఘళ్టీముల. భక్తవాలన కళాసంరంభకుండు, దానవో|దేక 
అద 
రు 

తారములలో నాతడు చేసినపని యేమనంగా భక్తులను 

రాషసులను సంహారించుట. భాగవతము నందలి క లా 

t 

జ 
జు 

యర్రా రాధిక భాగమును గర్భమునం 

ల నంభూత నానా కంజాతభవాండ 
కుంభకుయడు''. ఛాందొగంమునం జైః వాక్యము సమర్థించుచున్నది. ల గ. ఏ ఓం అ గ్ 

88% 
ద్ద (న EA ర 

షు 

భగవంతుడు లీలా రావతౌకన మూ; తము నె ; బవ ండవు వ తమున [బహ్మాండము అన్నియు సృజించిన వాడు, ఇది 

పురాణ లవణముఐలా నొకరైన సక్ష్మమున కుపలక్షకము. ఈ విధముగా. బోతన యారంభ 
ఖ్ 

జాల. స లో అజో త. లు స ఇ a గా తు అవి చి నమసా_ర పవ్వము నందలి మూయ నాలుగు విశేషణములలోనే సృష్టికర్త మజ్జికాయలో 

నిం రొ అన పలల అదిల్ జిం భూ పిలల ఠా న యు బు Oe 
ణు యలు? అద్ర అలుము కాయగెను విత్తులనువలె భాగవత కథాంశ్ సర్వ్యస్వమునకు నీజములన 

సిష్నవి వరాం 
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 ఇతరకవులు కావ్యరచనా పరాయణు లగుట కర్థకామముల( బొందవల ననెడి వాంఛ 

కారణము. వారిలో. బలువురు వానిని (వాసి రాజులకును మహారాజులకును నంకితముచేసి పూర్ణ 

కాములగుటయు నిజమె. అనంగా వారు పొందినది కణభంగురమును దుర్గతి పాపకము నగు 

నెహికభోగ సొఖ్యానుభూతి. మతి ఫోత్రన కాంక్షించిన దది గాదు. పునర్థన్మ ము లేకుండ. జననము 

సఫలము చేసికొనుటయు (జననంబున్ సఫలంబుచే సెద.( బునర్హన్మంబు లేకుండగ (న్) భవబంధ 

విమోచనము నొందుటయును (నె. బలికిన భవహరమగునట). ఆ యభిలాషమునే శ్రీ కైవల్య 
పదంబు( జేరుటకునై. చింతించెద నని యాత (డు తొలు(దొ ల్తనే [పకటము చేసినాండు. భాగవత 

పఠన [ప్రయోజనము కూడ (శ్రీ కై వల్యపదంబు నొందుటయే. తొలి వాక్యముననే యాతడు తన 

యభిలాషను బాఠకులు వాంఛింప(దగిన ఫల శుతిని గూడ జక్క_గా సూచించినా(డు. 

భాగవతము నందలి [పధానక థ అన్నింటిలో భగవంతుని భక్తరక్షణ పరాయణత్యము 

'పకటిత మగుచున్నది. భక్తులకు దుష్టలవలనం గలుగు నాపదల నారసి చయాపయోధియైన 
యాత(డు వారి నాపత్సము[దమునుండి యుద్దరించి దుష్టుల నుచితరితి దండించుచుండును. భగ 

వంతున్నిపై భక్తులు నించు భ_క్రివిశేషమున కది యీ లోకమున గలుగు [పత్యక్షఫలము. అంత 

కంటె నుదాత్తమైనదియు ను త్తమభ క్షజనై కసాధ్య మగునదియు నగు మోక్షరూపమైన పరోక్ష 

ఫలము తరువాత లభ్యమగును. భాగవతము పఠించువారికి .వెనువెంటనే బుద్ధిగోచరమగు నుత్తష్లా 
పదేశ మిది. ఈ యుపదేశమును మెచ్చినవారు కొంచెమో గొప్పయో చిత్తము భ_క్తిమార్గమున 

హరత్తింప యత్నింపకమానరు. కర్మజ్ఞాన భ_క్రిమార్గములు మూ(డును మోత్ష సా! మాజ్యమును 

జేర్చునట్టివే యైనను వానిలో దేనినైన నెవ్వరైన నవలీలగా ననుసరింప( జాలుదు రని తలంపరాదు. 

అధికార తారతమ్యమును బట్టి మానవు లా మూ(డు తోవలలో నొక దానిని నిర్ణయించుకొ నవల 

యును. ఆ మూడింటిలో గర్మజ్ఞాన మార్గములక టె భక్తిమార్గము తక్కువ క్రశకరమైనది. 

పాండ్రిత్య (పాకృతత్వములతో సంబంధము లేకుండ నెవ్వరైన నా. మార్షము ననుసరించి యనా 

యాసముగా మోక్షము చూజగొనవచ్చును. భాగవత మా భక్తైమాగ్గము యొక్క లక్ష్య లక్షణ 

ములను విపులముగా వర్ణించు ను త్తమ మైన గంథము, ఏకాదశ స్క_ంధమునను, ద్వితీయ సంధా 

రంభమునను శుకయోగి పరీక్షిత్తునకు భక్తి పాధాన్యము వివరించు సందర్భమునను భక్తిమార్గము 

యొక్క. [పాశ సము చెప్ప(బడినది. [పహ్హాదాంబరీషాదుల చరితములు భ క్తిమాగ్గ్లము మహతత్త్వ 

మునకు దృష్టాంతము రై నట్టివి. ఇట్లని భాగవతమున నితర మార్గముల |పసక్తియే లేదని తలంప. 
రాదు. జ్ఞాన కర్మ యోగముల వివరణముకూడ నం చచ్చటచ్చట. దిజ్మాాతముగా గోచరించుచునే 

యుండును. ” 

సృష్టిలోని సమస్త జీవరాసులలో మానవుని స్థాన మున్నతమైనది. అ యౌన్నత్యమునక 
హాతు వితర జీవులకు లేని జ్ఞానమును దజ్జ్ఞనితమైన యుక్తాయుక్త  విచక్షణమును_ నాతని, కుండు 

టయ పుట్టి సెరిగి( విద్యాబు ద్ద లార్జించిన పిమ్మట సంసారముయొక్క_ హీనత్వమును భోగాదుల 

క్షణభంగురత్వమును గుర్తించి మోక్షలాభమునకుందగిన యత్నము. లాచరించుటయె యితర 

జీవ దుర్లభమైన యాతని జ్ఞావవత్తకు. బరమ. | పయోజనము. -అట్టి యత్నము . నొనరింపకుండుచో 
నాతనికిని, జ్ఞానరహితములై యాహార భయ న్నిదాదుల విషయమున నాతనితో సామ్యము వహించు 
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తిరుగ్దంతువులకును భేదమే యుండదు. అందుచే జ్ఞానవంతు (డైన (పతి మానవు(డును, ముముత్తుదై 

యుండుటకును, ముముక్త్షువై న | పతిమానవు(డును సంసారబంధ విమోచనమునకును గాంక్షించు 

చుండును. సంసారము బహుళ క్లేశ భరిత మైనట్టిది. జ్ఞానవంతులై న పెద్ద లందుచేతనే దాని నగాధ 

మైన చీకటి నూతితోడను దను నక ్రాహపాతీన భీకరమైన మహాసము[దముతోడను బోల్నుచుంధురు. 

మాయామయమై న జగమున జనించినవారు బంధనశీలమైన సంసారమున( జిక్కుకొనుటలో 

నాశ్చర్యము లేదు. అట్ట అట్లు చిక్కు కొనియ్ శిష్టులైన యుత్తములు తమ హీనస్థితిని గుర్తించి యా 
సంసార బంధములనుండి తమ్ముద్ధరింపుమని పరమేశ్వరుని, బరిపరి విధముల (బార్థించుచుందురు. 

దయామయు(డై న న పరమేశ్వరుండు భక్తుల మొజాలించి బంధములు సడలించి వారికి ముక్తి క్రిమార్గము! 

జూపును. సూక్ష్మముగా, బరి శీలించినచో నుత్తముల విషయమున నిహజీవితము, వారికిని వారినీ 

బధ్ధుల నొనరింప6 జూచు సంసార బంధములకును జరుగు సంఘట్టనమే యని తోప(కపోదు. ఇట్టీ 

సంమట్టనమే యన్యాపదేశముగా గజేం[దమో క్షణ కథలో వర్టింప(బడినది. అందలి మడు/గు 

సంసారమునకును న[క్రము సంసారస్థ బంధజాలమునకును [(బతినిధులు. గజేం|దు(డు [ప్రమాద 

వశమున సంసారమున జిక యు జ్ఞానవంతు(డగుటబే భగవంతుని (బార్థించి యుద్ధరింపంబడిన 

యుత్తమ జీవుడు. ఈ విషయమునే పోతన యా ఘట్టము నందలి “ఊహకలంగి జీవనపు టోల 

మునం బడిి'యను నుపమానముచే. జక్క_(గా సూచించెను. ఇదియొక విధమైన. మనోజ్ఞ కథా 

రూపకము (Alegorical story). దీనిని జదివిన వారు సూచమెయున్న యిందలి సంఘట్ట 

నమును [గహించి బంధవిమోచనమునకు భగవంతుని వంక దృష్టి సారింపక మానరు. 

[పహాదుడు, |ధువు(డు, అంబరీషుడు మున్నగువారు మహాభ కులు. ఎన్ని కష్టములు 

కలిగినను వారు భక్తిమార్గము నుజ్జగి ంపక పరమేశ్వర పాదారవిందములనే యా[శయించి తరించిరి. 

కష్ట పరంపరలు కలిగిన కొలంది వారి భక్తి పరిణతమును బరిగాఢమునునై యగ్నిత_ప్తమైన 

బంగారమువలె వెలింగెను. చివరకు. బరమేశ్వరుండు వారియండ నిల్చి వారిని బాధించినవారిని 
వేధించి, నిర్మలమైన భక్తి మార్గముయొక్క_ [పాశ _స్త్యముతోపాటు తన భక్తరక్షణ పరాయణత్వ 

మును గూడ (బదర్శించెను. లోకమునం గూడ నొక్కాక్కప్పుడు భాగవతులకే పరమక ష్టములు 

గలుగుచుండును. ఆవి వారి భక్తిని బరేక్నించి మజీంత పరిణతముగా నొనరించుట కేర్పడినట్టివె. 

అందుచే. తాత్కాలికాపతితములై న న్రేశములచే భక్తులు నిరాశాహతులు కా( గూడదు. అట్టుకాక 

ర విశ్వాసముతో నిల్చినచో వారికి మోక్షము కరతలామలక మగును. ఈ కథలు సందిగ్గ మాన 

ఏ భక్తులకు సందేహము తొలంగించి భక్తి యందలి నిష్ట నతిశయింప( జేయును. ఈ విధ 

భాగవతమునందలి పెక్కు కథలు మానవజీవితముతో సన్నిహిత సంబంధము కలవై. వారీ 
త్వాహ విశ్వాసములను జనింప(జేయుపెకు( దోడగుచుండును. అందుచేతనే యిందలి కథల 

పురాణము లందలి కథలకంటె మానవ హృదయావర్దన శక్తి యెక్కువగా గోచరించుచున్నది. 

భాగవత కథలు పె క్కు_కిలోక వృత్తాంతములతో( గూడినట్టివి. అవి మర్యామర్య్య పాత్ర 

గ్రాకగ్రాప్పుశు సహజత్వమునకు దవ్వుగా నుండును. అవి పఠితల 
హాడయమ. లందరి 'భ క్రభావమునువలె. దార్మిక భావమును దృ ప్తినొందింప( జాలవు. నరసింహ 



మూరి భ కపాలక పరతం;తుం2 సంభమున నావిరువంచె నని చమువునవుడు భక్తులు పులకి 
ar, ] . ద 

తాంగు లె తన్మయత మున నొడలు చముజవ నితరు లిట్టి డెపుడైన జరుగునా మని శంకాపంకిల 

టో కసంబద్ధములుగా. దొయ. విషయములు 

(పతి కథలో. గానిపించుచుండును. భగవద్విలాస మయయులెన కథలం దిటివి గోచదించుటతో 

నచ్చెరువు లేదు. అసలు మూల; గంథకర్త భావ 

భ క్రిమార్లము యొక్క |పాళ స్త్వమును ని 
న ౧ ae ప్రై 

సుందరములై న కథల నిర్మించుట కాదుగ 

భాగవత కథలలి6 గళకఠంటె. (బచార మెక్కు.వ. భ_క్తిత_త్రంమును లొకమున వెల్లడించి 

పజలను ముముక్షువులుగా నొనరింప యత్నించుట | గంధక గ | పథా దేశము. అందుచే భక్తి 
క . ం పం 

విషయమో భగవడిగషయమో వచ్చినప్పడు కవి వారికి గ స్ 

త్న నధికముగా. |[బాధాన్య మొసంగుచుండును. అందుచే వానిముం దన్యవస్తువు ల పధానమువై, 
మలుంగుపడిపోవుట సంభవించును. సంస్కృత భాగవతమునకంటెను బోతన భాగవతమున 
న్ పరిస్థితి మజీింత యధికముగా గోచరించును. దాని కాతండు భక్తి పారవశ్వమున. | బకటించు 

నావేశము కారణము. పైని పేర్కొనంబడిన ' రెందు విషయముల నుపేక్షించి చూచినచో భాగవతము 

నందలి కథలు సర్వజనోత్స్చాహ జనక ములై చదివినకొలది. జదువవలెనను నుత్కంఠ కలిగించు 

చుండును. గజేం్యదమోక్షణ రుక్మి ణీకల్యాణ (పహ్ష్హాద వామన చరి తాదులాంధ లోకమున 

గా బాలవృద్ధజనహృదయనిష్టితములై యు 9 
నిర్మాణ కౌశలము కూడ( గొంతవబరు( గారణమై యును ది, 

పోతన భాగవత రచన : 

(శ్రీ మహాభాగవతము పురాణము. మహాభారతము ఇతిహాసము. రామాయణము కావ్యము. 

ఇది ఛందోబద్ధమయిన.సారస్వతమును పెద్దలు విభాగించిస సం!పదాయము. కొందరు భాగవతము 

ta 

రో be) 

(39) 

౮ టి సె ఇ నకు బదులు దేవీభాగవతమును అష్జాదళ పురాణ 

స్పదమైన విషయము. అయినను మహాభాగవతమునకు వచ్చిన వ్యాప్తి మ 

“ఇంకను ఇవ్ (శ్రీమంతము. ముని *ష్టక తము. విమల చి తములతో వినణగోరువారి 

చిత్తములకు ఈశుండు చిక్కును.. 

“ఇతర శాస్త్రముల వలన ఈశుడు చిక్కునా 2 చిక్క(డని భావము... 

“సత్యమ్ పరమ్ ధిమహి” అను గాయఃతీ పారంభ మున గాయ! తీ నామ (బహ్మరూపము 

ఎందు చెప్పంటడునో అదియ భాగవతంబు.” 
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పైకి శన భాగవతము రచించిన పరిస్థితులు : 

1 ఇల ప్ర ఒడ అక్ష ఆర - ళ ఇ దా ఖో ఆనాడు నిండుపున్నము. పోతన్న శిష్టగ్యహస్టు. ప్రాతరాహ్నికములు నిర్వ దర్తించె 
6 9. 

తి . ఇ ఖో ప ల ల్ న న్ లో అగ ఇ వ సవన "పథాన దేవరానందనము చేసెను. ఉమా రమా శారదలను సుమం!త పు షృములత్' 

ఆల 

_ న 

పూజించెను. పూరం కవికుల పతులను పఏినుతించెను. వర్తమాన కవులకు |[పియములు పలికెను 
రీ 

జ్ర తన్మయా వస్టల్ మజచిపోక భావికవులను బహూకరించెను. ఒక ఏశేషము, కుక పులు 
గ్త్ థి 

వాటి ప ఆ 

కనబబడతెదు _. పచవావాణములు విసదికొటుటకు. సకల కవికు ను అభిజనముగా భావించి ర అము 

ర్రించిన కవులున్నారా * పోతన ప రసా త్రికుడు. సర్వసము6 డైన సత్కవి. బుషి. 

ము మయిన కావ్యాయత నము వాకిట కుపిత కురు, ౪ 

కుర్షనము లాగున వినవచ్చుకు. భాగవతద్వారము ముందు ఇక చెప్పనక్క_అలదు. దానిని పరిహ 

ం|దోదయ మగుచున్నది. గోదావరికి పోయి స్నాతు(డై నాడు. తీరమునందు శ్వేత 
సై పద్మాసను. డైనాడు. ధ్యానసిర్మగ్ను. డయినాడు. కన్నులు అర్థనిమీలిత 

ములుగా ఉన్నవి. అప్పుడు మెజుపువలె [పక్క పద్మాలయ మెజయుచున్నది. మేఘమువలె 

మలమైన మూర్తి క బైదుట కన(టడినది. నవ్వులచే అమృతము చల్లుచున్నాడు చం[దుండు. 

తిగయెక్కిన తమాల సాలతరువులాగున విల్దుభుజాన (ఎలాడుచున్నది. ఇది మహాకవి దర్శనము. 

రానేమో చెప్పందలంచుకొన్నాడు. ఇంతలో దర్శనమిచ్చిన శ్రీరామచం|దు(డే పలుకుల పశ్ళెము 
య లో లల ఇ ఇ (a ఇ ణ్ 

అందించి “ఆ మహాభాగవతము తెనింగించుము; ఎ భవబంధములు తెగిపోవుకు*” అవి భాషించి 
’ గ అబ భి . గొ 2 స్ 

అదృశ్యమమినాండు. దేకతాదేశము పోత నార్యుని మెధామనీషా మండలముల నావహించినది. 

భాగనత తన్మయు(డై పోయినాడు. పలికించు చోదకుడు భగవంతు(డు. పలుకునది జాగవతము. 

సముతో రచన (పారంభమై అమృతధారలాగున సాగినది. 

అప్పటి దేశకాల పకిస్థితులు : 

అప్పటి దేశకాల పరిస్థితు లెట్టివి ? సంక్రమించి సారస్వత నిక్నేవ మెట్టిడి? ఈ విషయ 

మలు సం'గహముగా నమికించుట శాఖాచం|కమణము కాబోదు. దక్షిణావథ చరి।తలో ఏడవ 
అ 

సొతాబ్దము అఖండ మహోదయము వంటిది. ఆకాండు సంస్కృతమే అధ్యయ నాధ్యాపన [పయు క్ర 
tn] 

మున ఏవం. వెద వేదాంగ దర్శనాదుల సమిక్ష యిచట అంతగా పన కము కాదు. పూర 
మూ ఆ ఏ 

హం మి a 
మెమాంసా |పభావమే ఆధికముగా వ్యావ్తీలో నుండె నని భావింపవచ్చును. పూర్వ మెమాంస 

నై LU 

ఈనన యగా కర్మకాండ. మహరి జె మిని సూత్రములు దీని కాధారభూతములు. ఆ సూ(తాలను 

త] 

la) 

నె 

నబరన్వాజు.. చ్యాఖ్యానించెను. అంతటిత నిలివిపోయినద్ ఆ వ్యాసంగము. రివ శ తాబ్టిల్ 
బి | 

ఒమారిలభట్టు, |పాభాక గ మి(శు(డు, పూర్వ మీమాంసా దర్శనము నెత్తికొని శబరస్వామి. న! 

ద్యాఖ్యకు వివర జములు వాసి, వా స్వరూప మహ త్రములను (పదర్శించిరి. యజయాగాది. 
ల ఆ షా 

ర్త గా నుండె ననుటకు హేతువులు కలపు. రూపమైన కర్మానుష్తానమే [పథాన 

ణే 
చ 

2] 
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ఏహావాదీ మహాన్ మోరః కుతీనాం బాభిమానవాన్ 

'జినానా మంతక స్సాషాల్, గురుద్వేష్టా ౬తిపాపవాన్ 

N 
ల 

ఆం ధోత్క్మలానాం సంయోగ పవి. జయమంగ శ 
( 

గామ నికే మవ నద్యా భట్టాచార్యః కుమాదిలః 
ఆ ద 

ఆని లిఖించి. కాగా అటు శ్రీశె లపు (పసి క్తి వలనను, ఇటు జైనుల వాతల వలనను 

కుమా రిలభట్టు ఆం;ధుడనుట స్పష్టము. తేలిన విషయ మేమన, జైనులతో ఘోర వివాదకక్ష, 

3 కౌద్దులతో పండహో రాటము దినదినగండములుగా జరుగుచుండెను. అందుచేత సమాజము నిత? 

సం ఎఘర్షణతో సవమవ మై అస్తిమిత సంకులము కాక తప్పలేదు. 

[౫ ప్రస్ ల వై దికదుతఖండనమును, తోడో కర్మధర్మబద్ధముగాని శైవ జంగముల భక్తి 

యోగ |పచారమును శంకరసిర్యాణము తరువాత తీవమాయెను. ననాతన ధర్మమూలములు 

రే మతద్వేష మంకుదించి, కుటుంబ గర్భము చిల్రిపడెను. సక్ళసాగెశు. సమాజములో 

ఉ తర హిందూసానమునందు మహమ్మదీయ రాజంము గటిపడెను. మెల మెలగా 
—2 థి బి రు C3 లు 

రతిణాపథము మీదికి తురకలదాడి |పొారంభ మాయెను. పరాజయ పరాభములకు వారు జంక 

కేదు. మొండి పట్టుదల విడువలేదు. తుదకు 1929 లో తెలంగాణము నౌ! కమించిరి. కాకతీయ 

పతాక తల ' వాల్చెను. తుకక జెండా ఓరుగల్లు కోటమీ(డి కెక్కె_ను. 

YU కాళతీయ సా: రాజి పతనముతో రాజకీయ ధార్మిరసంతోభములకు గురియెనడి ఓక్క. 

తెలు(గుదేశమే కాదు. దాదాపు దక్షిణాపథమున కంతటికిని ఆ దుర్దశ తప్పలేదు. ఏ పూర్ణ 

పుణ్యమునన కొన్ని దశా బ్రయులకు తెలుగునేల పె మరల స్వాతం[త్య “వాయువులు వీచినవి. కాని 

తెలు(గునేల యంతయును బకచ్చ| తాధిపత్యము [కిందికి రాలేదు. (తిలింగ స్మామాజ్యలక్షి 

క నంజోభము నుంది బయటపడినను రాజకీయముగా నాలుగు ముక్క లై పోయెను. విజయ 

త, కొండవీటి రెడ్డు కొ త, రాచకొండ వెలమలు కొంత, కటకిపు గజపతులు 

మజికొంత తెలుస నేలను పంచుకొనిరి. ఈ నాలుగు రాజ్యములు కొంతకాల మహమహమికతో 

'పెనంగు లాడినవి. అప్పుడే బహ్మనీరాజ్యము ఏలై న భాగ మెల్ల చే(జిక్కించుకొని బలిసినది. ఈ 

ముదు రాజ్యములలో విజయనగర, బహ్మనీ, కళింగములు బలవ త్రరములు. తెలుగు నేల అధిక 

భాగము నా[కమించుకొని తెలుగు సంస్కృతికిని సాహిత్యమునకును దోహదము చేసిన సిసలైన 
ఇ₹లు(గు రాజులు కొండవిటి రెడ్డును, రాచకొండ వెలమలును.. వీరు పరస్పర యుద్ధములతో బల. 

బత్తరుల నాశోయించుటతో సన్నగి ల్రి చిట్ట చివరకు నామరూపములు లేకుండ ఆరిపోయిరి. దాదాపు 

౫ కాలమున పుట్టినదే ఆంధ భాగవత కల్పతరువు. కీ.శ. 1474 నాటికి రాచకొండ దేవరకొండ 

రా జంములు బహ్మనిరాజుల వశమైపోలిన నవమి. తలంగాణము తురకల దండయా[ తలతో, (గామ. 
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ఇల్ల జ శ. మ ఖ్ ళ్ నో ఏ చురావెశము, దురభిమానము, దూషణ, దెష్ట 

ఈ, దుష్కాాలములో పుట్టిపెరిగిగవారు శ్రీనాథ హపోతనార్యులు. 'ల్రీనాథుడు శృంగార 
గబ్బా య శ శ” ఇల . « 

కవిగా రాజానాస నందకస మారంఖించిన ఉద్దండ కవి. డిండిమభట్టు కంచు ఢక్కను పగుల 

మ్ గ్ ఖో Ney రాజుల ఆస్థానక విగా మవాిభథోగము లనుభవించెను. అఖండ ధారాపాతమువంటో 

క కే తమును ముఎచియె త్తెను. తుదకు సంకేె 

వొతనామాతు(డు పుణ్యశళాలి. శైవుల యింట 3 ర 

హరొంహరి' యని ఊరగుచుసన్ను నాటి మతోదే్యగ మునకు రీపలేక పోయెను. వైష్ణవము 

న 

హోతనామాతుం(డు తాను సహజపాండితుడనని చెప్పికొన్నాండు. సహ జవాండిత? 

మనగా చచువుసాధనలులేక గాలి మూటగట్టిన [శుతవాచాటనమని మనము థావించుచున్నాము. 
జా. ల లై ర అక జ ఇఒ జా a న్న ¢ ఇలా లల గారీ ఆ వ బ్ అది బొరదాటు. కర్టునకు కుండలములవలె, కుశలవులకు జృంభకాన్త్రాాచుంవల జన్మత సంసిద 

చెం నగా అడి పూవ్వు సుకృత సువాసన, జన్మాంతర 

ల 

షము |ప్రదర్శిత మయినది; నమ్మరాని ఆకాళపువ్చ మేమియ కాదు. పువ్వునకు పరిమళము 
అల్ల డిత్యమునకు ఆయన 

ట్ 

దుపద ధారాసారము. ఆతనెలుతరు పలుకుల భణి3. వాబం ఆ 

(ప్రకర్ష రి సంటటడునసు. సయత్న ంజ్మ్మీని వాలకోధ్యాసినీమ్మ” ని 

ను ఆరంభమై నిశ్శేవముగా నిర్యహణనుగుటయే ఆ రచన. ఇట్టి రచనను బిగి సళ్శిపోకుండ నడపుఏ 

సులభసాధ్యము కాదు. శబ్ద పారావారము పుక్కిటిలో నుండవలెను. శిషీపమలు విసరుటకు 

సాదృళ సాధర్మ్యములు పిలిచిన పలుకునవిగా నుండవలెను. అనయా బహు[గంథ సందర్భ. 

వై చుష్యము, అనెక వ్యాఖ్యా విజ్ఞాన వికాసము ఉపస్థితములుగా సద్భఃస్ఫురిత ములు కావలెను. 

కి తొడు | పయోగ | వావీణ్యము కూడ అవసరము. గంగావతరణ ఘట్టములో 66 ముక్తపద 

సములు గు త్రికొన్నవి. అంతరాంతరములలో ఉపమాలంకారములు, శ్రీష్టపదబంధము, శ్రేషాను. 

|వాణితరీతి _ ఇవి అన్నియు - గంగాదేవి వణీబద్ధములయిన పాయల లాగున - అల్లుకొని 

అందాలు వెదజల్బుచున్చ వి. కాంగా, ఈ మహాకవి పాండిత్యమును శంకించుట (పగల్భమో, అవి 

చెయయో కాకమానదు. ఆయనకు పాఎడిత్యము పుట్టుకతోనే వచ్చినది. తాను తపస్సాధనతో 
గాధించినడ కవితా కౌశలము. ఏమన ఆ మహానుభావునికి భగవత్సంకీర్తనమే ఇచ్చావ రేణ్యము. 

చాండితంముతో కీర్తనరచన సాధ్యము కాదు. ఆత్మమం|[తపుష్పఘు సమర్పించుటకు రమ్యాక్షర 

rp | 
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వ శీ. ఓ 

౪ ఇద 7 తో a జా అర్టిలక్షణములు బహుముఖములుగా వెలసినవి. ఆపియు నక. “త్ర వాళళు a ఆ mc. 3 కే 

అుక్షంములుగా సావినవే. తమెళ కన్న డములకు వం మశకు దేశీయ మయి ఓ కావ్యానుళానకము అము 

సవ [దామాయణము ఆడికావ్యము. మహర శోకమే తొలువొల ఛందోబద్దమెన 
కోకముగా నవతదించినది. ఆ కోకముతో [బహ్మాండ మంతయు తన్మయ మయినడి. చేతనిచేరన 

మైన ఆ విశ్వరూపముకు చూచి, క 
అగ ఇం ఐపి 

సమస్తమమున జగతు ముసుగు తీసి కనబడ్డది. శికమయ 

రా 

ia] 

ఆంతకాదు. శొక పతిరూపమయిన ఆ ఛందస్సు (కోతల హృదయములను కాక్ 
కపీభవించి, ఆస్వాద్య ౧మయినడి. ఆనంద మనుభూత మయికడి. శోకము కోక 

లం 

పర్యవపాయి యగుటయే రసోపనిషత్తు. అదే రామాయణము. అందులో కాన్గలక్షణము లిటివ 
టబ 

లక్షణ స్థిలక్ష 

అను నిరూపణకదు. కాగా, రామాయణము లక్షృముగా కావ్యలక్ష ణా లెర్పడ్డవి. కాళిదాసు రచనలు 

రాణించి, సహాదయ సమాజము నాక రించిన తరువాతన కావ్యమీమాంస [పారంభమై దర 
యా 

అలా డు 

'పతిప త్తి నందుకొన్నది. ఈ మహాకవి నాల్లన శతాబ్దికి తరువాతి వాండు కాండని పరిశోధకుల 

భరతమున నాట్యశాస్రముళో మొట్టమొదట పస పసావన కనబడును. ఆ కాను 

_పధానముగా నాహ్యాభినయ ములకు సంబంధి౨చినది. రామాయణము తరువాత రమజీయమయు] 

రచన కాళిదాసుడి. ఆ మహాకవి కావ్యరూపకములను రెంటిని దక్షతతో నిర్వహించెను. 'వాగర్థ 

'పతిప త్తిని పార పరమేశ్వర బాంధవ స్థాయిలో అశ్నించి (పస్తుతెంచిను. నాటకమును కాంత 

మైన చాక్షుష కతువని సంభావించెను. కాళిదాస మహాకవి పలుకులలోని ఉపమామహత్త్యము 

వలన కాపురసమును త జ్ఞన్యానింద మును అలౌకిక ము అను స్పురణ భాసిఐచెను. కాంగా, 

5 [కి కింది పంక కులను సమీకరింతము. 

స్పంద విద్ధాండజ దర్శనోళ్టః 

న్లాకత్వ మాపద్యత యస్య రోకః 

“కురురామ కథాం దివ్యాం, కోకబద్ధాం మనోరమాం' రామాయణము. 

“ విభావానుభావ వ్యభిచారి సంయోగాక రసనివృ త్తిః”. నాట్యశాస్త్రము. 

“కావ్యస్యాత్మా స ఏవార్ధః 

తథా చాదికవేః పురా 

కౌంచద్యంద్య వియోగోళ్టః 

శోక్రః శోకత్య మాగత ౭.” ధ్యన్యాలోకము 

రం ంచ మిథున దుర్వినియోగము మహర్షికి దర్శనమయినది. ఆయన శోకమయు( డై 

నాడు. ఆ శోక కవ్యగత శ్లోకముగా నవతరించినది. శోకము నాలించిన శోతలలో విభావాను. 
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(8 క న్ దంగ A: వ ని నన్నయ భట్టారకు(డు. శ్రీ గౌరీపల్లదపుట, 

సముజ్జ్వంల మూ ది అని తికం_నసోమయాజి. అంతటను, యోగ శబ్దమే 

ఇళ 
MM స | 

నన న్య్వరూపమును పొందవలెను.” ఆ మనసులో మగ్నోన్మగ్నమయిన భావములు 

'పతిమలయి చూపులకు చిక్క_పలెను. ఈ విచిత వ్యాపారమును కావ్యము నిర్వహించిన 
(nN ౪ ల 

సంయోగమని వివక్షింపవచ్చునా * చూపుల కందిన సౌందర్యము 
ఒర 

కావ్యసృష్షిలో శిల్పమును కళయును కలిసియుండు నని తిక్కన సోమయాజి పలికెను. 
టీ 
లా శిల్పము వాక రచనకు సంబంధించినది. కళ [పాణవిలసనమును పోషించునట్టిది. సాదు 

సరళములైన మృదుపదములను ఏర్చి తీర్చి వాక్యముగా దిద్దవచ్చును. పద్యపాదముల గతి 
అ 

గమకములు మెలపవచ్చును. [శవణలాలన మిచ్చు పదమై। తిని కూడ పొందింపవచ్చును, కాసి 

చూపులో పలుకులో |పసరించు చేతనచేష్టాడికమును సంతరించలేము. అది |పాణ|పస క్త్రము. 
3 చి We 7 
ఏనితోన ఆకర్షణ 'పీణనములు సంభవములు. అదే కళా పతిష్టాపనము. పదలాలిత ము వలన 

శవణ తర్పణము జరుగును. అంతరంగమును హాయి ఆవరించును. కాని తొందరగా తేలి 

పోవును. పదబంధము శిథిలము కాకుండ, అర్థము చిందరవందర కాకుండ నయించి నిల్పు సూత 

మొకటి యున్నది. అదే భావము. చేతన స్థానములను చల్చగా సన్నగా సోకి, సున్నితముగా 

తరళీకరించి, తరంగించు కుశల శకి దాని సొమ్ము. దధిభాండములో కవ్యము తిరుగును. అది 

బానకు తాకకూడదు. ఎంతో సుతారమైన పని. దానితోనే గడ్డకట్టిన పెరుగు కుదిలి, పలుచబడి, 

నురుగులయి, నవ్వినట్లు పొంగులువాజును. అజచేతులలో  చజచఛినచో వెన్నవచ్చును గదా! 

కావ్యానుశీలనములో గూడ ఇట్టి కార్యమే పొడగట్టును - పొదుగువంటిది పదబంధము, పాలవంటిది 
ఇష్టార్గము. కవ్యమువంటిది భావన 

కావ్యచర్చలో వ|క్రో_క్తి జీవిత మని ఒక సిద్ధాంతమున్నద్. వకో క్తి అనగా వంకర 
శో 

పలుకుబడి. చూమూలు ధోరణి తప్పించి జరుపునట్టి భాషితము. పలువురు లాక్షణికులు వ|కో క్తితో 

పర్యాయో క్తి, విశేషోక్తి, వ్యాజోక్తి, గూఢో క్తి, వివృతో క్తి, లోకో కి, ఛేకో కి, పి 

స్వభావ క్తి ఇత్యాది ఉక్త వైచి|త్యములను అలంకారములుగా పాటించిరి. ధ్వన్యంత ర్భాగములుగా 
co 

కొంద అన్వయించిరి. వ్యక్తి సహజముగా నవ్వు పుట్టించునదిగా ఉండును, [పణయకలహ 

కోపతాపాదులలోని ఉద్వెగమును మృదువుగా ఆపక ష్షైంచును. అంతేకాని దానియందు కావ్యమునమ 

జీవితముగా నిలువంగలిగినంత రమణీయతా సంపత్తి యున్నదనలేము. వ(కోక్తి 'పధానముగా 

కొన్ని మంచి పద్యాలు చక్కగా లిఖింపవచ్చును. కాని సౌంగమయిన కావ్యనిర్మాణమును ఏ మహో 

కొవియును సాధింపలేడు. ఊ_క్తి చాతుర్యము మిక్కుూటమైన వైరస్యము కలిగించును. కాని కేవలము 

కోబ్లచి[తముగా దీనిని లాఘవింపకూడదు. శ్రీకృష్లు(డు రుక్మిణితో విరసోక్తు లాడిన ఘట్టము 

చూడనగును. . 

జాచిత్యము |పధానమన్న లాక్షణికు. డొక డున్నాండు. జొచిత్యమునకు భంగము 

కలిగినచో రసానుభ వమునకు విఘ్నము కలుగును. అంతేకాని కావ్యము దుష్టము కాదు. గుణాలం 

కారములును నష్టములు కావు. పై(/గా, ఇది పరోక్షముగా నిషేధ లక్షణము కావచ్చును. అందువలన 
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శ బ్బమనియు, దాని అర్థమును వ్యంగ్యార్థమనియు సంకేతించినారు. ఇక, కావ్యమును, కావ్యము 
లోని శబ్దమును విచారించి, “ఇక్షుఖండ స్థానీయం హి కావ్యం కల్పనీయం, త|తరస నిష్యంద 

సానీయం వ్యంగ్యమ్. బుజీష పాయం వ్యంగ్యమ్' అన్నారు వాాఖ్యాతలు. లల 

(౮ 

రో 

అయితే, ఈ కాస్రాధికరణ మంతయు సంస్కృత శబ్ద విషయము. శుతీని రూ పొందిం 

చిన భావ అది. దాని ఉత్పత్తి దైవికము. మహేశ్వరుండు కాండవ (పియండు. ఒక ముహూర్త 

మందు నృత్తావసానమున తన థక బ్రాను పదునాలుగు పర్యాయ ములు వాయించెను. ఆ నాదములో 

నుండి అణాది సంజ్ఞార్భ ములై. పదునాల్లు సూ|తములు అభివ్య క్ర కము లాయెను. వానిని వాణినిముని 

అష్టాధ్యాయిగా [గథంబెను. కాత్యాయనుండు వార్తికములను, పతంజలి మహాభాష్యమును పిరచించి 

వ్యాకరణమును సమ[గశాస్త్ర ముగా (పతిష్టంచిరి, వారంచజును మునులు. వారిక రించినది గీర్వాణము 

దేశ భాషలు కావు. 

[ప్రపంచము కిండఖండ ములుగా విభ క్తమయినది. మానవులు జాతులుగా వేజయినారు. 

న. జాతికి ఒక్కొక్క భాష అన్ముశుతముగా, అవిచ్చిన్నముగా అంటి వచ్చుచున్నది. 

మానవు లందును ఒకే జీవరాశిలో నివారే. ఆకార గ కార ములల్ భేదము లేదు. ఆహార విహారాది 

అల్బుకొని, పుష్చించినవో, తరువులుగా పెరిగినవో, కొమ్మలు శెమ్మలు సాచి, ఫలించినవో, ఈ కథ 

దుర్చోధ మై ఆశ్చర్యము కలిగించుచున్నది. 

పోతన కవిత్వము : 

తెనుగు మన దేశభాష; జాలివాణి. ఇప్పుడు నాలుగుకోట్ట జనులకు మాతృభాష. హోత 
నామాత్యుని కాలములో నలువది లక్షల పజలక నను త ల్రిపలుకుగా దై వారి యుండును. జోలకు, 

వాలికి, నవ్వింపునకు, కవ్వింపునకు, తిట్టుకు, దీవనకు ఒదిగిఒప్పి, నితనైమి త్రికములలో అను 

ని కథలో గాథలో పాటలో పదములో కానట వీసటగా నున్న వాస 11వ శ శతాట్సినాటికి 

నాగరక వీధుల కెక్కినది. కావ్యరచనలో అక్షరరమ్యత చూపి శ శోభించినది. రాజసభలలో విద్వాం 

సుల సమక్షమున చవేషభాషల విన న్యాసవా క అభ్యములు [పదర్శించినది. పోతన మహాకవి భణితిలో, 

“పత్రి వత యన ఇట్టట్టు చనక, మానిని యన ల్ వోతు చూపక, గరిత యన సడిచప్పుడు లేక, 

ముగుద యన బయలుప డక, పమద యన కయ్యబాతి, డై వంబన మనోరథంబు లిచ్చినది. 
wa గా ఇ ‘ade లి లో సా ఇ ఆ గ లి ఆం ఆ 

(పలి పంక్ర్తిలొను ఒక్కాక్క శృంగార (పతిమ సచిస్టితముగా లచి నిలబడుచున్నది. 

య 

భాగవతములో భకి క్కి పకరణము 'పదర్శిత మగుచున్నది. మానుష[పాయ మయిన 

భగవల్రిలాకలాప ము దిని కితివృత్తము. శాశ్యత సుందరమై, సతృమంగళ మయిన (ప్రేమ రత్రి 

స్థాయి. పేమ శృంగార ములు రెండును సధర్నములు. శృంగారించిన దానిని | పెమింతుము. 

సేమించిన దానిని శృంగారింతుము. ఇద లోకానుభవము. రామాధిష్టిత మైన రతి కర్మయోగ 

ఎష్టము. అకామవివాకమయిన రతి జ్ఞాననిష్థము. అవ్యభిచారిణియైన ఆత్మరతి భక్తియోగ నిష్టము. 

సంయోగ వియోగములు సాలోక్య సాయజ్యములుగా విపాకమగు యోగసిద్ధిని మనము భాగవత 

ములో దర్శించి అనుభవి తుము. (బహ్మసూ.తములు భాగవత కంఠమున మం ంగళసూ|[తము 

అయినఏ « 
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ఒడలు తెలియకుండ ఆడుచు ' గాడుచున్న బహ మానసపుకు(డు మన ముందు సాక్షా 

త్కరించు చున్నా(డు. వాయించుచున 

యున్నవి, 
(ఉగ | 

భ క్యా త్వనన్య యాశక్య 

అహమేవం విధో ౬ర్జున | 

జ్ఞాతుం [దష్టుం చ త త్రేంన 

[(పవస్టుంచ పరంతప ! 

అందుచేత భాగవతము సాహిత్యభణితిలో పీతి పతీయమానముగా విలసిల్రినది. [పకృతి 

పురుషుల లీలా నిర్యర్థనము వైష్టవ కవులకు మిక్కిలి అభీప్సితము. జయదేవునకు (బ్రకృష్ణుని 

'పకామగతి కశోలనములే దర్శనము. రాధలేని క కృష్ణుండు ఆయనకు కానరాడు. లీలాశుకునకు కృష్ణ 

కిశోరమే ఉవె స్యము. 'మేతయ్యకు మువ్వ గోపాలుడు సాషాత్కారదేవత. ఏకం సత్ వి పాః 

బహుధా వదంతి ! ఇంకొక విశేషము. భాగవతము శ్రీకృష్ణలీలతో అతిశయించినది. కాని రాధ 

స్మృతి అందెక్క_డను తగులదు. చైతన్య వైష్ణవములో ఆమె ముఖ?దేవత. పోతనకు ముందే ఆ స 
ఐ 

వముతము దక్షిణాపథమున [(ప్రచారమయినది గదా! ఆచార్య శంకరుల దాందశమంజరి పూచిన 

కల్పతరువె భాగవతము. దీనికి దూడ ద్వాదశ సు_ంధము లువ్నవి. 

వలవల అల్బుకొని, క కామ్మరి శి తి, పూచినది. కాంగా భన నరం లేని భాగవ 

లీలకు సంపూర్ణ దర్శనము కాదేమో అను శంకకు అవకాశము కలదు. ఈ శంకాద 

సూదన సరస్వతి శ క్తిసంగములోనిదని తన వ్యాఖ్యలో 

'కధాచిదాద్యా లలితా పుం గూపా కృష్టవిగహా 

లోకసంమోహనార్థాయ స్వరూపం బి|భతీ పరమ్” 

అను శ్లోకము నుద్ధరించెను. ఈ మధుసూదన సరస్వతి 16 వ శతాబ్దిలో నున్న మహా 

డితు(డు. ద్ర్వైతవాద !ః 'పతీక్షి _ప్రమయిన అదై ఇతమును అ పతిహతముగా మరల నిలువంబెట్టిన 

సిద్ద వ్యాఖ్యాత. 

జైన బౌద్ధమత సంఘాతము వలన కుదుళ్ళు సళ్ళిన వైదిక మత సదాచార పునరుద్ధర 
ఇఅకై మహాభారతము “తెనిగింపబడె నను ఊహ కలదు. కాని, అనంతరము ఊ( దెకించిన శ వమతా 

వేశమును గమనించినచో దానికి మహాభారతము కొంత కారణమా అనిపించును. అయితే, శైవము 

వై దికద్వేషముతో వేడిగాడ్పులు విసరినది. జః నసామాన్యములో ఆవేశము ఎంత. త్వరగా రేగునో 

అంత తొందరగా దిగిపోవును. స్తేిమితమైన స్థితిలో కేవల ద్వేష్మాగహములు ఎవరికిని రుచింపవుం 
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తెనింగింపు వరుస ఎట్టున్నదో చూతము. 

“కాత్యాయని ! మహామాయే 
మహాయోగి న్య ధీళ్యరి! 
నందగోప సుతం దేవి! 

పతిం మెకురు తే నమః, 

ఓకాత్యాయని ! భగవతి ! 
నీకున్ మొక్కె_దము నేము నే. డనుకంపన్ 

మా కిందజకును వైళమ 

శ్రీకృష్ణుడు మగడు గాగ జేయుము తల్లీ ! 

పోతన మహాకవి అనువాద సంవిధానము ఇంతకు ముందే వివరింపంబడినది. ఆయన 
మూలమును సంనిహితముగా ననుసరించును. భ క్యావెశము కలిగి నపట్ట సొంత భావములను 

'కుమ్మరించును. ఆంయ్యధ భాగవతమునకు అనన్యసాధ్యమైన యొక విశిష్టత చెకూర్చినది ఈ ఫక్కి.. 

ఆ మహాకవి వాణికి జయము. 

పోతన అనుకరించిన పూర్వ్ణక వులు : 

పోతన భాగవతారంభమున వాల్మీకి వ్యాసులను, బాణ కాళిదాస మయూర భారవి 

మాఘులను, గవి తయమువారిని సంస్యరింది యున్నాడు. వారి రచనల నాత(డు పలుమార్దు 

చదివి యానందించియుండును. అందుచే నతని భాగవతమున నెడనెడ వారీ రచనల |పభావము 

గోచరించుచుండును. దశమస్కంధ పూర్యథాగమున గోపికలు (కృష్ణు నన్వేషించు సందర్భమున 

“పున్నాగ కానవే పున్నాగవందితు”' నను సీసపద్యమున్నది. ఇది నన్నయ నలోపాఖాానము 

నందలి “సహకార మత్ప్చింయ సహకారు( బున్నాగ పున్నాగుం దిలక భూభువన తిలకు' న 

పద్యమును బోలియున్నది. అత్తు యాదిపర్య షష్టాళ్వాసమున |దోణు( డర్జున బంధితు(డై కొని 

రాంబడిన [దుపదుని. జూచి పలికిన ““ ఏరవ్వరయ్య ! [దుపదమహారాజులె యను పద్యము 

యొక్క ఛాయలు దశమ స్కంధమున యశోద నవనీతచోరు(డైన శ్రీకృష్ణుని గూర్చి యన్న 

““ఎరెవ్వరు శ్రీకృష్ణులు గారా? యెన్న(డును వెన్న గానరంట కదా యను పద్యమునందు 
గోచరించుచున్న వి. 

తిక్కన ఉద్యోగ పర్వము నందలి మూడవ యాశ్వాసమున శ్రీకృష్ణుడు ధృత.రాష్ట్రుని 

మందిరమున కరుగుచుండ(గా నిరుగెలంకుల రమ్యహర్మ్యత లంబుల. బుష్పాక్షత [పకరంబులు 

చల్చుచు నిలబడిన యంగనాజనులు, “| పాణంబుతో( గూడ రక్కసి చన్నుల పాలు (దావిన 

' పౌఢబాలు( డిత(ణె'” (ఊ. వి, 175.) ఇత్యాదిగా దమలో. దలంచి రని |వాసెను. పోతన దశమ 

స్కంధమున “వీ(డచే రక్కసి విగ తబీవగ( జన్ను(బాలు |దావిన మేటి వాలకుంి” డను 

పేసమున( బై పద్యము ననుక రించినట్టు కాన(బడును. 

ఎజ్జన నృసింహ పురాణము నందలి కథ |పహ్హోద చర్మితమే. భాగవతమునం గూడ. 
బహ్లోద చరిత ముండుటచే దానిని రచించు నప్పుడు పోతన నృసింహ పురాణము ననుసరించిన 
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పీఠిపి St 

నరకాసుర సంహారము నందలి సత్యభామా యుద్ధ సందర్భము నుత్తర హరివంకము నుండియే 

[గహించియుం ండునని యిదివజకు' జెప్పంబడినది. 

పోతన తనకు. బూర్యుమం దుండిన పలువురు మహాకవుల ననుసరించిన క్రై పోత్రన 

కవులలో? బలువు రాతని భాగవత మును బరించి యత్యంత గౌరవముతో నాతని కవితా 

మార్గిము న ననుసరింప యత్నించిరి. అట్టి వారల అనంతామాత్యుండు, కొణవి గోపరాజు, వెన్నెల 

5 సూరన దై మున్నగువారు ముఖ్యులు. ఆధునికులలో( బలువు రొక్క పోతన భాగవతమును 

మా!తము తుణ్ణముగా( బఠించి ధారాళమైన కవిత్యము చెప్పిన వారున్నారు. 

పోతన భాగవతమున( బద్యములందును గద్యములందును గూడ( బెక్కు వర్ణనలు 

కావించియున్నా (డు. ఆతని వర్ణనలు విశదములును సమ[గములునైై వర్ణ్యమును బరితల మనో 

నె తముల ముందు సాక్షాత్మరింప( జేయుచు ండును. గజం దుని మకరమునుండి రక్షించుటతై 

విష్ణుం డరిగిన ఘట్టమును, అప్పు డాతని వెనుక “మొగులు పిజింది మెజుంగు. వయు(బోలెళ” 

జనుచుండిన లక్ష్మీదేవి స్వరూపమును, వామనావతాచ ఘట్టమును ““ఇంతింత్రె వటు( డింతయె 

మణియు( దాసింత్రె విశ్వరూపము. దాల్చి విజృంభించిన సందర్భమును, రుక్మిణి యౌవన 

తచ్చెష్టావర్ణ నమును, శ్రీకృష్ణుని దుడుకు( జే(తల వివరణమును, బరికించిన నాతని వర్ణన పాటవము 

వః కమగును. దశమ స్కంధమున గో గోవకులయు గొల్లభామలయు, గుణచర్యాదులను వర్ణించుట 

పట్ట నాతడు గొల్టిపల్లల “వితము నెంతో సహజ రమ్మముగా వర్ణించి యు=డెను, గోపికా వస్తా9ిప 

హరణమునకు ముందు వర్ష శరద్ధేమంతర్తువుల వర్ణన మున్నది. అట్లే కంసుని సంహరించుటకై 

కృష్ణుండు మథురానగరమునకు బలరామసహితు(డై  యరిగిన సందర్భమున సూర్యాస్తమయ 

చందోదయ సూర్యోదయ వర్ణనము లున్నవి. ఈ (పకృతి వర్ష నము లాలంకారికములును, గవి 

సమయానుగుణములును, సహజములునై మిక్కిలి (పౌఢములుగా “నున్నవి. పోతన వామనావతార 

ఘట్రమునకు .ముందు స్యర్ల వర్ణనమున న్కు నవమ సృంధమున గంగావతరణ వర్ణనమును, దశమ 

స్క_ంధమున రాన ్రీడాభివర్ణనమును దీర్ణ వచనములలో( గావించెను. ఈ వచనము లాతని (ప్రపంచ 
పరిశీలనమును, భావనా పాటవమును, పాండిత్య పకర్షను |బకటించుచున్నవి. ఇవి కొన్నిచోట్ల 
శైవ విరోధాభాసాలంకారములతో( గూడి బాణుని కొదంబరీ వచనములను ద లపించుచున్న వి 

పాత పోషణము 

పోతన భాగవతమున వివిధ పా[తలను విస్పష్ట రేఖలతో. దిర్చిదిడ్ది తన పాత సోమల 

ర్క ౦మును !బదర్శించెను. పు త్రోఘాతియగు నళ వ్రత్టామ నర్జును( డవమానించు ఘట్టమున [దౌపది. 

సూతృహృవయము నాత(డెంతో నిపుణముగా వర్టించెను. వ్ హాదు(డు, అంబరీషుండు, ధువు(డు 

0 

నున్నది. భీష్యకృత క్రై కవ సో సా _తము పఠించునప్పుడా మహనియుని భక్తి కయ ద శ్రే తృృతయ 
ఆ టాల్ దు 

బల వ  కమగుచుండును. దశమస్కంధ మున పోతన గోపికల భ_క్తిమయ శృంగారము: 

ముగ; వర్ణించి యుండెను. హిరణ్యుకశిపుండు, కంనుడు మున్నగు వారి దౌర్భన్యమును, 



* కుచెలుని సాధుత్వమును, నిర్హి పతయ, దేవకీవవ సుదేవులయ నందయః "చలం వాత్సల్యమును?, బలిచ। కవ న | జోల ఒం Pd స 
ఆ (| 

[కవి వరవదాన్యతలునుం, శు; కుని నార్రమిపాత చింతనమును, స! తాజిత్త టు ధనలొభమును, రక్తి మూర్థతను, జాంబవంతుని భక్తిని ఆతడు పఠితల హృదయ ములండ హిత్తుకొనునట్టు | పదర్వించెను. . ప్రత్తి ఘట్టమునందు. నాతడు కృష్ణుని భ క్రరక్షణ పరాయణతను, 
ను, దుష్టశిక్షణ దక్షతను నునా ఎష్టముగా. దీర్చి దెద్దెను. భాగవతమును (శద్దతోం బకించువాడి హృదయముల నుండి యాయా పాతల గుణస్వరూపము లప్పుడును తొలంగిపోక యందు సుస్థిరముగా సిల్చియుండుటయే పోతన వారని జి తించుటయందు(. జూపిన 
( 

a 

నము, ఇం దె ఘట్టమును బఠించినను ఆ రసము నాసా దించి పఠిత లానంద తన్మయులగుట కవకాశనున్నది. ఇందలి 'పధాన రసము భక్తియేయైనను రృిములం దితర రసములను గూడ జక్కగాం బోషించి తన రన చ వొటవమును పకటించి యన్నాండు. భాగవతమున దశమ స్క్మంధమునకు. | బత్యేక పకావృత్తాంతమును వర్ణించు పట్ట పోతన శృంగారమును భక్తి కిలో జ్యయమునం దితర్మత యెచ్చటను గోచరింపని యొక యపూర్వు రన మును గ ల్పించినాండు. స్తూల దృష్టికి గోపికలు (శ ట్రక ఇషుని యెడ బచర్శించిన భావము లౌకికమైన శ్చాంగారమువలెన్తే కే గోచరించును. కాని స సూక్ష్మముగా, “ఒరీలించినవ్వు డది లౌకికమును దై పాకమునై న తుచ్చకామము కాక మోక్షరతితొ( గూడిన యుజ్జ్వ్వలశ్చంగారముగా గోచరించును. మును భానవ ము-భ క్రి "యను ఛర్షికయందు( జూడ(దగును, 

వాతావలబ్ర్రక 

అద అల. ఇ > << కతన చిబాజముగా నా త్రింక డెన ముగా వకు. డైనను రసపోవ పట్ట నావేశపరుండు. అత. డే 
రలునట్లు వర్చించును. రుక్మి బీకల్యాణ ఘట్టమున హార్ల మైన యను 

 సగార రసము వర్ణింపబడినది. నరకానుర నంహార ఘట్టమున సత్యభామ యుద్ధము చేయు సందర్భమందు. బోతన పీరళ్ళంగారముల సమ్మేళనము నతిలోక రమణీయముగా వర్ణించెను. పథమ స్కంధమున నర్జునుండు శ్రీకృష్ణుని నిర్యాణజమును ధర్మజుని కెజింగించుపట్ల! గరుణమున్తు, (ప్రకృష్ణుండు కంసాదులను సంహరించుపట్ట వీరరౌ[ద ములును, నృసింహమూ ర్హా ఒర్భాన ఘట్టమున రౌ! దాద్భుతములును, కృష్ణుడు రుక్క్మిని బరాభవించు ఘట్టమున హాస్యబీభత్స ములును, కంకి అష్ములును, దదితరులుకు శ్రీకృష్ణుని స్తుతించు పట్ట శాంతమును జక్క_గా( 
నాశ 3 ఆ 

న నాయా ఘట్టములం దాయా రనమయముల. 

నందన్ సహోడరమైన రసానందమును (బసాదెంచి 

పోతన _ వ్యంగ్య రచన ; 

“ద్ద్రయులు వచ్చుచుండును. అట్టి వానిని గూడ భక్త 
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శఖామణియైన పోతనయే రచింపవలసి యుండుటచే నాత. డట్టి పట్టుల నద్భుత మైన వ్యంగ్య 

విధానము నవలంబించి తన హృదయమునకెట్టి నొప్పియు( గలుగకుండ నూజట కలిగించుకొనెను, 

అట్టి ఘట్టము లందలి పద్యములను బఠించుచో నందు స్తుతియు నిందయు రెండును సమానాంతర 

ముగా [బవహించుచున్నట్లు గోచరించును. అందు నిందాపక్షము దుర్దనులై న పా[తలది; స్తుతిపక్షము 

కవియ భక్తుడు నైన పోతనది. ఈ పద్యములను రచించుటలో. బోతన చూపిన నే ర్పనన్య 

సామాన్యమై పఠితల కానంద పారవశ్యము గలిగించుచుండును . 

““ఎన్నండుం బరు వెడం బోడ” 8-595 

“మా సరివాాడవా మా పాప. గొనిపోవ' | 10-1762 

“లోకుల నడవడిలోని వారము గాము” 10-ఉ-282 

మున్నగు పద్యము లట్టివి. ఈ పవ్యములను జూచియే కాసుల పురుషో త్రము డాం్యధ 

నాయక శతకమునంతను వ్యాజస్తుతి పూర్వకముగా రచించి పేరుగాంచెచు. 

అ|కూరు(డు కంసుని పెరణలచే( గృష్టబలరాముల మధురకు రథముపై. గొనిపోవుచు, 

' మార్గ మధ్యమున యమునాన దిలో స్నానము చేసి, యందు శేషపర్యంక శాయియైన విష్ణుని. గాంచి 

స్రోతము గావించెను. కొంతసేపటి కా రూపము తిరోహితము కాగా న్యకూరుండు రథము కడ 

కరుదెంచెను. అప్పుడు కృష్ణు డాతని గాంచి, 

జలములు చేరువ నున్నవి తలపోయ(గ నీవు పోయి తడవయ్యె నదీ 

జలమున నభమున ధరణిం గలుగని చోద్యములు సఏీకు( గానంబడెనే ? 10-1285 

అని యడిగాను. అ|కూరు(డు దానికి తాను జూచిన విషయ మేమియు( జెప్పక 

నీలోన లేని చోద్యము లే లోకమునందు, జెప్ప రీశర నీట 

న్నేలన్నింగిని నున్న వె నీలోం జోద్యంబు లెల్ల నెగడు మహాత్మా ! 10-1286. 

. అసి చెప్పి యూరకుండెను. ఈ సన్నివేశము వ్యంగ్య వైఖరితో. డి యత్యంత రమణీయ. 

ముగా నున్నది. 

పోతన భావములు : 

సంస్కృతమున వ్యాసు(డు వెల్లడించిన ావములనే పోతన వన్నె చిన్నెలు పెట్టి దెలు(గున. 

వుక్తము చేసినను గొన్నిచోట్ల సొంత వ ముంమగూడ, (బకటిం ంపక పోలేదు. నోతన యనువాద 

విధాన మను భాగమున నత(డు వహించిన స్వాతం్యత్యము స్పష్టము చేయబడినది. ఆయా 
అర ఘప్టములయం దాత(డు (పకటి ఉంచిన భావములు (పౌఢములు న కుదా త్తములు నౌచిత్య కోభితములు నై 

యతని యపూర్వు |పతిభా శక్తిని వెల్లడి చేయుచున్నవి. 

““అల వైకుంఠపురంబు బులో నగరిలో నామూలసొధంబు దాపలి”” 

తి కొప్పుపి దనువుపై నంసో త్తరీయంబు పై” 

““రవిబవింబం బుపమింప( బా తమగు ఛ్మతంబై శిరోరత్నమై”! 

“ఏలా |బహ్మ పదంబు వేదములకున్ ఏకింపయారాని 

“నికు హింసించిన పూతనాదులకు మున్ నీ మేటి సం మిచ్చిన 
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కము లాతని భావ! పొఢికి( దారా ణము. న్ ట్రీ రావనిర్భరములైన పద్య 
ములు భాగవతమున( (బతి ఘట్టమునండును గోచరించును. గోపికాగీతలు, |భమరగీతలు మున్నగ 
ఘట్టములందలి పద్థములన్ని యు నర్భ గంధ రముఖలై చదివిన కొలందిం జవులూరించుదుండుకు. 

భాగవతము - పోతన ఆత్మీయత : 
భాగవతమున( బురాణమున కుండవలసిన పంచలక్షణములు గోచరించును. భగవంకుః 

యెకవింశ త్యవతారముల చర్మిత మందు జెప్పంబడినది. పసక్తా ను!పస క్రముూూ నందు భగవం 

తుని భ కితో, గొల్చి యాతని కరుణాకటాక్షములకు( బా[తులై న భక్తుల చరితలు కూడ( దెల్న! 

బడినవి. భాగవతము యొక్క యో స్వభావమును జూడ నది కేవల పర్శాశయ కవిత్వమే య 

పించును. కాని పోతన కూడ మహాభక్తు( డగుటచే నందు వర్ణింపబడిన భక్తులతో( దన కభేదాధ, 
వసాయము క ల్సించుకొని తద్ద్వారా తన భావములను గూడ వ్యక్త కము చేయుచుండును. ఈ 

విధముగా నం దాతని యాత్మీయత పెక్కు చోట్ల [బత్యక్షమగుచుండును. |పహ్హాదాది చరి! తణ 

పగ లించిన వ విషయము తె బ్రము కాజాలును. దశమ స్కంధమున భక్త పరాకాష్ట సంది 

గోకి గోపికల వృత్తాంతము (పరానముగా వర్ణితమై యుండుటచే నందు (బతి ఘట్టమునందును ఆ గోవ 
పీజనముల రూపమున. బోతనయు మనకు సాక్షాత్క_రించుచుండును. ఇంత యాత్మీయతతో! 

గూడియన్న కతముననే దశమ స్కంధము గీతికాపాయమై (Lyrical) పఠితలకు( బరమా 

నందము సంధానించుచుండును. 

పోతన భాష ; 

భాగవతారంభమునం బోతన._ . 

కిం దనుయగు గుణ మగు గొందణికిని సంస్కృతంబు గుణ మగు రెండున్ 

కి గుణము లగు నే నందతి మెప్పింతు( గృతుల నయ యెడలన్. 1-18 

అని |పతిన చెసి యుండెను. భాగవత రచనను బరిశీలించి చూచిన నాత( డీ పతిన యథా 

త్నరముగా( జెల్టించె న తెలియవచ్చును. ఆతని రచనలో ““అంధేందూదయముల్ మహాబధిరే 
శంఖారావముల్”' వంటి సంస్కృత బహుళములై న పద్యములును, “నర్లనివా(డు పద్మనయనం 
బులవాండు' వంటి సంస్క్టృృతాం[ధ కు సంఘుటనము గల పద్యములును, ““కొకా గ్రారు మెణు(యగు 

మెనులు( |గిక్కి_ తీసిన చన్ను గవలు”' యచ్చ తెలు(గు పదములతో ( గూడిన పద్యములును 

గూడ 7 గానవచ్చును . మొత్తము మీంచ న కవిత్వములో సంస్కృత పదముల సంఖ్యయే. హెచ్చు. 

gre] నం న్న 

గ దల 

లు! కవిత్వమున నున్నవని చెప్పిన మూడు గుణములలో 3 నక్షర రమ్యత యొకటి, 

ఆ యక్షర రమృతకు పోతన కవిత్వము సె ట్టినది పేరు. అర్థమైనను గాకపోయినను అతని కవితే 

సంస్క్ఫృరే 
పద బహుశళమయు? న నై ంచు పసాదనవమ. సరః కోములై గోచరించును. హానికి సహజము 

డ్రు 
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గూడ. విరివిగా వాడుచుండును. ఆతని వర్లన పద్యములలో 
ల ష్ 
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షా నంత్యాను!పాసము లేని దెక్క_డనో కాని యుండదు. ఆతని వచనములు వృత్త తన ను! 3 పాస ములలో. 

గూడి ధ్వని సౌష్టవమున కాటపట్టులై చడివిన కొలంది చదువవలె నను నుత్సాహమును గలిగించు 

చుండును. “అడిగద నని వడివడి. జను” నిత్యాద్ పద్యములకు వ వృత్త తఃను! పాన మహూర్య 

సొందర్భము నాపాడించుచున్న డి. పోతన పద ద్యములను జదువునప్పు డందలి ఛందస్సు లయను, అను 

(వానె హాసాదులు మృదంగ ధ్వని నె సౌందర్యమును, మధురములు నర్ధవంతములు నైన పదములు 

సాహిత్యమును గల్పింప నవి (శవణానందకరమైన పాటకచ్చేరీని వినుచున్న ట్రిట్టి దట్టిదని చెప్పరాని 

యానందమును గలిగించుచుండును. పోతన మూలమునందలి రమ్యములై న యుపమానము లెచ్చటను 

విడువక వానికి యథోచితముగా వన్నె కలిగించి తెనింగించి యుండెను. | వాదధ్వంద్వము నేలమోపి” 

““ఊహకలంగి జీవనపు టోలమునంబడి'' రాజీవాక్షునిచే నొక రాజీవము కరణి శై లరాజము మెజ 

“సుని” ము న్నగు పద్యము అందలి యుపమానములు సహజములును నె నౌచిత్య భోభితములునై యందలి 

యర్థవిశేషమున కెంతో యుత. ర కలిగించుచున్నవి. ఉపమాలంకారముల వలెనే రూప కో త్పేాతి 

భయోక్త్యాదులగు నితరాలంకారములను గూడ నత. డెంతో యందముగా( గూర్చి యర్థభావముల 

కనలేని యింపు సంపాదించుచుండును. ““జ్యావల్టీ ధ్వని గర్జన ంబుగ సురల్ సారంగ యూథం 

బుగా” సిత్యాది పద్యము లిందుకు( దార్కాణములు. 

పోత్రన కవిత్యమున నచ్చటచ్చట క్వ్యార్థ గకార సంధులు, [(దుతద్విత్వ సంధులు, షిష్టీ 

కువర్ణకము ముందు నగాగమరాహిత్యము, వికచక మల నేతి మున్నగు రూపములు, కొన్ని మి|శ 

సమాసములు, వైరి సమాసములు కానవచ్చును. రేఫ జికారముల కీతంయ మై!తి పాటించెనని 
కొందటు లాక్షణికు లాష్నేపించిరి. స్యల్చసంఖ్యాక ము లైన యిట్టి స్వతం[త [ప్రయో గముల వలన 

నతని కవిత్యమున కెట్టి లాఘవమును జేకూరలెదు. పోతన వంటి మహాకవి వాడిన [ప్రయోగ విశేష 

ములను [(గహించి వానిని సాధించు సూత్రములను వాయకుండుట యా వ్యాకరణ కర్తల దోషమే 

యని చెప్పందగును. యతిపొసల విషయమున నాత(డు కావించిన కొన్ని విశేష [ప్రయోగములు 

సలాంతరమున నొసంగ బడినవి. పోతన సత్త్రృసంపమ్ను( డైన మహాభక్తుడు; సహ జపండితు(డ 

సని చెప్పుకొన్నను నపారవ్యుతృత్తి (ప్రకటించిన పండితు(డు; (పకతిభాసం పన్ను డైన మహాకవి. 

ఆతని కవిత్యమున నేవో నెరసు లున్నవని పరాజ్మాఖత వహించుట రసనిధానమునకు దవ్వుగా! జని 

తజ్జన్యమై న యానందమును గోల్పోవుటయే. 

లు మానవులకు మోక్ష [పాపి పి సాధనములుగా జాన కర్మ భక్తి మార్గములను 

ందు జాన మార్గము పరిణతచిత్తులై న మహాయోగులకు దప్ప సామాను నులకు సాధ్యము ఎ రకంచిరి, షం జ్జ 

గాదు కర్కమార్గము రూడ జ్ఞా జ్లానమార్ల ము వలె. గొందజణికి మా! 'తమే సాధ్యమై నట్టి వట్టిది . లింగ వర్ణా 

శమ వయోభేదముల ననుసరించి మానవులు నిర్వహింప వలసిన కర్మకలాప మెంతయో (శుతి 

ఆల 
సలా బైబైత పురాణాదులందు విహితమై యన్నది. దానినంతను యథావిధిగా నాచరించుట దుష్క_రమనియే 

చెప్పవచ్చును. కాంగా పండితులనక పామరు లనక, స్రీలనక పురుషు లనక, వృద్ధు అనక బాలు 

వై ణా 

‘rt 

లః యెల్టరికి నంచుబాటుకో నుండి యనుసవణ యోగ్యమైనది భ క్రి క్రిమార్ల మొక్కటే. భాగవతము 

జ్ఞాన కర్న మార్తముం నిరసింపక సోమినన్తు భ_క్రిమార్గమున కెళ్కువ హ్ ధాన్య  మొసంగుచున్నది. 
= ' ౧ ఇం 
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ఇందు వర్థింప(బడిన భక్తుల చరి!తము అన్నింటి భక్తి 'పాధాన (ము చక్కగా వల్రడింప(: 

యున్నది. 

భాగ వతారంభమునందు నారదు(డు వ్యాసునితో నతని మనసునందలి వగపునప 
గారణము చెప్పుచు. 

_అంచితమైన ధర్మచయ మంతయు( జెప్పితి వందులోన నిం 
చించుక గాని విష్ణు కథ లేర్పడం జెప్పవు ధర్మముల్ | పపం 
చించిన మెచ్చునే గుణవి శేషము లెన్నిన(గాక సీకు నీ 

కొంచెము వచ్చు బెల్ల హరిం గోరి నుతింపమి నార్యపూజితా. 
అని విష్ణుకథా గుణకథన [ప్రభావము నెజింగించెను. అక్లే తన పూర్వజన్మ వృత్తాల టా 

మంతయు. దెల్సిన పిమ్మట నతడు. 

యమనియమాది యోగముల నాత్మ నియంత్రిత మయ్యు. గామ రో 
షముల? |బచోదితంబ యగు శాంతి వహింపందు విషు సేవకే? 

[గమమున శాంతి గై కొనిన కై వడి 
అని విష్ణు గువా మహిమను వివరించెను. పె రెండు సందర్భములును గూడ భ_క్రిమహిమ 

జక్క-గా( దెటతెల్ల మొనరించుచున్నవి. ద్వితీయ స్క_ంధమున శుకు(శు పరీక్షిత్తునకు ము_క్రిమార్గష 
నెజింగించుచు ““సంసార |పవిష్టుం డైన వానికి దపోయోగాదు తె న మోక్ష మా ార్గ ంబులు చెక్క 
గలవు. అందు _కిమార్గంబు కంటె సులభంబు తి దని , “మున్ను బప హ్మ వేదము స ౪ 

వ. ధరా ఇనయట్లతతో బరామర్శించి మోక్షము తక్కిన మార్గముల వెంటలేదని దర్వకర 
తన జనార్హ తచేసె* ననయు స్పష్టముగా. జేప్పి యుండెను . అక్ష తృతీయ సం 
మున కపిలుడు a భ_క్తియోగ భేదములు తెలిపి యాత్యంతిక భ_క్తియోగ విధానమస 

రించి “మనుజుం డొగి మ;  త్పతిమా రునా విడంబనమున మూఢు. డె యుచిత భక్తిని నన్ను 
భజింప(డేని నమ్మనుజు(డు భన్మకుండమున మానక వెల్చిన యటి వాండగున్ అని బోధించి 
యుండెను. ఈ విధముగా భాగవతమున నాయా " సందర్భములందు భక్తియోగ |పాధాన్యకు 
వాచ్యముగనే బహువిధముల వి వి స్తరింపంబడి యున్న 

త 
. 'పహ్హాద చర్మితమున హిరణ్యకశిపుడు కుమారుని దొ 

టా టా 

లపై గూర్చుండ. బెట్టుకొని నీ వేమేమి చదివితివో చెప్పు మని యడుగం నత(డు చదువుల 
నుర్మమెల్డ( జదిప్తి నని చెప్పుచు భ కి 'పభావము నుగడించెను. అతడు “తను పహృూద్యావషః “ (ఏ a ww ౧ లి 
సఖ్యమున్” అను పదంమున నవవిధ భకుల నెజింగిం దః నవవిధ భక్తుః బి యా తొమ్మిది భ_క్తిమార్గముల “సరా 

SD దలంతు” నని చెప్పుటయే కాక. 

లవంటి వని స్పష్టముగా( జెప్పి 

ంజాతునకుం గాని కాయంబు కాయమే" 

ములలొ భ_క్తిమహిమాతిశయము. లెస్సగా 



పరానుర క్తిరశ్వ రే “సాత్వస్మిన్ పరమ[పేమరూపా” అనునవి పూర్వులు థ్ కికొసంగిన 

Snes పీనిని బట్టి భక్తులకు భగపంతునెడ( గల [ పమానురాగాది భావముల యతిశయమే. 

క్రియని తేలుచున్న ది .ఇ్షది 'భగవద్భాగవతుంకు( గల సన్నిహిత సంబంధమునకు మాజట రూపము. 

భగవద్విషయక వు మగు ని భక్తి భావమా|తమే యని కొందజును, నవరసములలో సంతర్భవించి 

యున్నదని కొందజును, ఆట్టుగాక దానికి( (బత్యెకముగా రసత్వమె కలదని కొందును జెప్పు 

చున్నారు. మధుసూదన సరస్వతి భ క్రిరసాయన మను | గంథమున దీని స్వరూప స్వభావ 

'తత్త పాములను జక్క_గా వివరించెను. 

దుతన్య భగవద్ధర్మాద్ధారావాహికతాం గతా 

సర్వేశే మనసో వృత్తి ర్భక్తిరి త్యభిధీయతే 

అని యాతడు భక్తి కొసంగిన నిర్వచనము. చిత్తదవ్యము స్వభావముచే లక్కవలె( 
గరఠినమై దనియు, ఈ నిప్పుసెగచే లక్క_వలె( దాపకములకు కామ;కోధాది విషయములతోడి 

యోగముచే నడి [చవృము నొందు ననియు, నాత( డింకొక కోకమున( జెప్పియున్నా(డు. 

వంతుగి గుణరూపొది వ ర్ల నములను వినుటచే( గామ[కోధాదు లుద్దీపి తము లై భక్తుల చి త్తములకు 

ను అట్టు (దుతమై ధారావాహికగా (అవిచ్చిన్నము గా) సర్వేశ్వరుని 

యందు పర్తించు మనస్సుయొక్క్ల వృత్తియే భక్తి యని యాతని థి పాయము., [దవపత్వము 

నొందిన చిత్తమున. | బవేశిం చివ వస్త్యాకారము స్థిరముగా నుండిపోవును గాన స్థాయిభావ మను 

పేర బర(గుచున్నడి. ఇది విభావానుభావ వ్యభిచారి థావములచే( బరహోషము నొంది (బహ్మా 

నందాత్మక మైన రసమై సహృదయులకు. బారవశ్యము కలిగించుచున్నది. 

౯ 

ల Lo C ంగి క్ 5 ఓ (1 ఓ4 EN కు భగవంతుం డాలంబన విభావము. తులపీచందనాదు లుద్దపన విభావములు. 

౭ 
C Gs 

స్ట్ లో fb ar as G లో చే రగ ర్ట స్ సిర్వేదాదులు వంభిచారి భావములు. ఈ విభావానుభాప 
న్ 

AS ¢} ర్త Cn చ ర్షి రో న్ ట్ర్ నం [బవేళించి స్థాయిత్యము నొందిన భభ గవదాకారతారూపమైన 

~ 

భమానంద . సాచాత్కా రాత్మక మైన భర్త! రసమును [బతీయమాన ft GC (౮ 

గం కము చేయ(బడుచుండును. అందు శాంత 

సల్మ మాధుర్య భావములు ముఖ్యములైెనవి. ఇం దేభావముతో. గూడిన భక్తి 

రట్టిదే . శాంతభ డి, తహోనిధులును ఏతరాగులు నె యుండు నారదాది. 

రంచును. కుజ్జా హనుమదాదులు దాస్యభ క్రిచేతను, సు[గీవార్డున కుచేలాదులు. 

ఖంభ క్రిచేతను, దేవకి వసుదే వ యకోదా నందాదులు వాత్సల్థుభ క్తి కి చేతను, గోపికాదులు మాధుర్య 

చెతను చరించియుండిరి. శరణాగతి రూపమైన భక్తికి నిధానమ్నుఠె (పప్ప హాద (ధువ గజేందాదు య్ రష lo టి ob 

చితి. ఇదిగాక శతు భావముతో భగనంతునితోడి సంబంధ ము కళ్చించకొని పి 

ఆగి హతు లె సద్దతి నొందిన వారును bY గలరు. m= 
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సామ।/ నశ పాల ము ఖం నృప పతుల్ సంబంధ్యుల వ. 

[బేమన్ మెదలు భ_క్తినేము సద చ[కిం గంటె మెళ్లైన ను 

ద్రామధ్యాన గరిష్టు( ,డెన హరి. జెందన్ వచ్చు ధా|తీశ్యరా | (ల్ల 

మున్నగు పద్యము లిందుకు( దార్మాణములు.  భాగవతమున నీ వివిధ 

గూడిన భ_క్తియు లెస్సగా వివరింప(బడినది. ఇందలి భక్తుల కథ లన్నియు. బెని స 
భావములలో నేదోయొక దానిని విస్పష్టము చేయుచునే యుండును. 

భాగ వతమున దశమ స్కంధ మొక యెత్తు, మిగిలిన క స్కంధము లన్నియు 
దీనికిట్టి ప్రత్యేక విశిష్టతను గలిగించిన దందుం | బపంచితమైన మధుర భక్తి. గ్ పికలిం 

విషజలంబు వలన విషధర దానవు 

వలన జాలవాన వలన వహ్ని 

వలన నున్న వాని వలనను రక్షించి 

కుసుమశరుని బారి “ూల్చం దగునె ? 

మున్నగు పద్యములందుం గాననగు కుసుమశర (పస్తావమ వలనను, ఇందలి 

మ్మశితమై యుండుటే కాక స్త్రీ పురుష సంబద్ధమైయుడుట చేతను, సామాన్యుల కి 
డె కామముగానే గోచరింప వచు చ్చును. భక్తుడు" పురుషు(డై మథుర భకి [ప్రదర్శించ 

స్వరూప మెక్కువ ని అముగా కాసించును. ఒచెతన్యాదుల నిరతిశయమైన భ_క్తి య చెత ర్మ 
భావముతో. గూడిన భక్తి శరీర సంయోగ మా|తతర్చితమగు తుచ్చ కామమునకు 
కాదు. అది మోక్ష కామమున నకు సంబంధించినడి. భరతముని నాట్య శాస్త్రమున- 

ధర్మకామో౭ర్థకామశ శ్చ మోక్షకామ స్తథై వచ 

త్రీపుంసయోను సంయోగో యః కామస్సతు సంస్మ ఎత 

న Pa జ్ ra అని నాలుగు పురుషార్థములకును సంబంధించిన కామమును వరించెను. మహి; 

జ క రా ం Po మోక్షము నుద్దేశించి నన్ను (కామమును) జంపుట 
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మున్నది, [బహ్మభావనతో( దుల్యమని చెప్ప(దగిన యీ మోక్ష సంబంధి శృంగారమే భక్తి 

శృంగారము లేక మధురభక్తి యని చెప్ప(బడుచున్నది. దశమ స్క-ంధమునందు. వర్ణితమైన 
గోపికా కృష్ణుల శృంగార మట్టి దివ్య శృంగారమే కాసి త్రీపుంస సంయోగమునకు సంబంధించిన 

లౌకిక శృంగారము కాదు. 

మధుసూదన సర సరస్వతి భక్తి రసాయనమున భాగవత [ప్రథమ స్క_ం౦ధములో నారదునిచే 

వర్ణింప(బడిన యుపాయముల ననుసరించి భక్త యొక్క పదునొకిండు భూమికలను వివరించెను. * 

[పథమం మహతాం సేవా తద్దయాపా[ తతా తతః 

గ్రద్ధాథ తేషాం ధర్మేష తతో హరిగుణ శ్రుతిః 

తతో రత్యంకురోత్ప త్తిః స్వరూపాధిగతి స్తతః 

_పేమవృద్ధిః పరానందే త స్యాథస్ఫురణం తతః 

భగ వద్ధర్మ నిష్టాతః స్వస్మిం స్తద్దుణశాలితా 

(డ్రేమ్రైోఒథ పరాకాష్మే త్యుదితా భక్తి భూమికా. 

ఈ పదునొకండింటికిని శాన్రీయోపాయములని పేరు. *ఇవి [క్రమముగా నొకటి తరు 

వాత నొకటి యలవడవలయును. ఇందు తుట్టతుదిది భగవ।|త్పేమ పరాకాష్ట. ఈ స్థితిలో భక్తుడు 

భగవద్విరహము స్వల్పకాల మేని సహింప( జాల(డు. భగ వద్దర్శన మొకసారి లభించిన పిమ్మట( 

దద్విరహ మనుభవించుట దుస్సహ మౌ ననుటలో నా శ్చర్య ము లేదు. ఆప్పుడు కలుగు వియో 

గము ద్వారా భక్ర్యాత్మకమగు (పేమ పరాకాష్ట నొంది (పకాశి ను. భక్తి నిధానములై న గోపికలు 

కాన్రీయములైన యీ యేకాదకోపాయములను మాం. బొంది ది [పేమ పరాకాషతో( గూడిన 

యుత్తమస్థితి (పాపించిరి. అందుచేతనే వారు భగవంతు( డైన కృష్ణుని విరహము నొక్క (త్రుటి 

కాలమైన సహింపలేక పోయిరి. కృష్ణదర్శనము లేనిచో నొక్క నిమిషమైన వారికి యుగ 

[పాయమై కన(బడుచుండెను, 

నీ వడవిన్ బగల్ తిరుగ నీ కుటిలాలక లాలితాస్య మి 

చ్చావిధి( జూడకున్న నిమిషంబులు మాకు యుగలబు లై చనుం 

గావున రా|తులై న నిను( గన్నుల నిండుగ జూడకుండ ల 

శ్ష్మీవర జెప్ప లడ్డముగ( జేసె నిదేల విధాత కూరు(డై. 

మున్నగు పద్యము థీ విషయమును సూచించును. కృష్ణుండు కానరా నప్పుడు వనము 

నందలి వృక్షలతాదులను బేరుపేరు పెట్టి పిలిచి మీ రెచ్చటనైన మా మనోనాథుంని జూచినారా యని 

వారు గద్దద ఖిన్నక ంఠములతో నడుగుట వారి విరహోత్క_ంఠకు నిదర్శనము. 

| *  ఉపాయాః పథమ స్కంధ నారదే నో పవర్ణితాః 

సం వేపాతా నహం వ క్షే భూమి భేద విభాగతః. 

భ_క్రిరసా. 
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అచ్చు[పతులం - అపహాౌఠవంులు 

భాగవతమును పరిష్కరించు సందర్భమున (క. చ. ద. త. ప. గ. జ. డ. ద. బ్ర) 
తాళప పత్ర [పతులతోపాటు - ఈ కింది అచ్చు (పతులును సమీక్షితము తెన 

1) శ్రీ పురాణం హయ।గీవశాస్ర్రిగారి |పతి (1855). 

2) శ్రీ పాలపర్తి నాగేశ్వరశాన్రిగారి టీకాస హిత | పతి (1887). 

( 
( ' 
(8) శ్ర) మృగీస్థలం అయ్యమాచార్యులదారి సం టిప్పణి గల వనపర్తి (పతి (1889) 

(4 4 తంజనగరం తేవప్పెరుమాళ్ళయ్యగారి రిచె రిష్కృృత మైన వెమూరి వారి (పతి (1947 

ము దణము). | 

(5) E& రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణశర్మ గారిచే 'పరికోధిత మైన రాయలు అండు కో వారి పతి(1£54). 

(6) (శ్రీ కల్టూరి వేంకట సుహ్మణ్య దీక్షితులుగారి పరిష్కృతితోను, వారి లఘు టీకతోను 

[పకటితమైన వెంకటామ అండు కో వారి (పతి (1961). 

(7 (శ్ర రాయ దుర్గ ము నరసయ్యశా స్రిగారిచే పరిష్కృత మైన వావిళ్ళ వారి (పతి, (1961) 

(8) శ్రీ బులుసు వేంకటరమణయ్యగారి సవరణలతోను, వారి లఘుటకతోను వెలువడిన రవిం[ద 

పబ్లిషింగ్ హౌస్ వారి (పతి (1962). 

ఈ |వతులలో, అందందు అపపాఠములు కొన్ని యగపడినవి. అవి యీ [పతిలో 

సవరింప(బడినవి. ఆ యపపాఠము లెట్టివో, వానిని సవరించిన తీ రెట్టిదో, జిజ్ఞాసువులకు తెలియు 

టకై, కొన్ని యిందు చూప(బడుచున్నవి. ' 

1. ‘రడఠాకారంభకు' 

క ట్రరీజ్ర బ్ర మైకారంభకు భ కపాలనకాళా సంరంభకున్” (1-1) 

హ. |వా(త (పతులు. రాయలు. 

““రజశాకారంభథకు” - తం. వా. కల్లూరి. బులుసు. 

ఈ “రక్షాక' పాఠము తంజనగ రంవారి సృష్టి. వారు తమ పీఠికలో ఇట్టు [వాసినారు: 

“ఆరంభముననే హంసపాదము! మొట్ట మొదటి పద్యముననే యతి తప్పినది. ఈ తప్పు 

(గ ంథమున మజెచ్చిటనే నుండునేని (వాయసము గురునాథుని పయినో లేక కంపాసిటరు రామస్వామి 

మీ(దనో మోపవచ్చును. ఇట్టును గాదే! శోధకులకు దోషము వచ్చునని మహాకవికి యతి తెలియ 
దందమా! మొన్నటి ఆ తాతగారి కా[గహము వచ్చినను, నంతకంటె మునుపటి పోతనగారి న్మిగహము 

దగదు. కాన “రక్షాకారంభ కు భ క్తపాలనకళా సంర ంభకున్” అని దిదకుండరాదు.” (పు. ర్ 
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“మద్భుజాబలిమి' (6-891); “ఒక్కనేతు(డు' (8- 605); “వగాయత్తులు' (10. పూ. 

989); “దానవరాచూలు” (10. డ్, 874) ఇత్యాదులు. 

ఇవన్నియు మార్చంబడినవి. మార్చుట సరికాదు. ఆ విధముగా సమాసములు కూర్చుట 

శివకవుల సం[పదాయము. ఆ-సం|పదాయము భాగ వతకవుల రచనలలో తజచు కనబడుచున్నది, 

కావున [వాత పతులపాఠమె కవి పాఠము. 

4. “వినును 

“వినుము శుకుండు వచ్చి విజ్ఞానపర్ధతి 

నతని కెట్టు సూపె నతడు పిదప 

దన శరీర మే విధంబున వర్జించె 

వ్మిపముఖ్య ! నాకు విస్తరింపు.ో 1-274 

అచ్చు [పతులలోను, [వాంత్యపతులలోను పాఠ మిప్టే యున్నది. “వినుము అను [క్రియ 

పద్యమున సంగతపడుట లేదు. సరియైన పాఠ మేదో యింకను విచారింపవలసియున్నది. 

ర్. “మునులారా |’ 

హా హరిపరాకమ మోపిన యంత గాక స 

ర్యము వివదింప నెవ్వండు [పవర్తకుండా మునులార 1 1-449 

తం. వా, రాయలు. బులుసు. కల్టూరి. 

“ఎవ్య(డు (ప్రవర్త రకు( డర్యములార |” (హృ 

ఈ పాఠమే మూలానుసారి._ 

అహం హి పృష్టోఒర్యమణో భవద్శిః'' 18.28: 

సూ అర్యమణః సూల్యాః [తయీమూర్రయః (వ్యా.) 

6. *“అంగీశరించిని 

“గెల వాసి మాయ నంగీకరించిన భంగి 

వసనంబు గట్టక వచ్చువాడు 1-518 

అచ్చు - ఆ పతు లన్నిటిలోను, 'గెజి (క్రింద శ. ర. లోను, ని. లోను 

కాని, “మాయ నోంగీకోరించని భంగి' యని యుండుట సందర్భోచితము. శుకుండు 
మాయ నంగీకరింపనళ్లే, వసనము నంగీకరింపలే దని యర్థము. ఆ మహర్షి - బుద్ధికి మాయా 

వరణము, దేహమునకు వస్తావరణము లేనివా( డన్నమాట. 

“గెల వాయటి - యనగా, కుండలికరి ంచుట = సున్న చుట్టుట 

'గెజ వాసి నిషేధించి” అని యర్థము. 
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ఉపాధి పరంపరాస్థానంబునం (బకృతీం బాసి యానందమయుండై =. *.. *వాసుదేవ 

ay 

(బ్రహ్మంబునందు. గలయు” బి _ వ9 

అచ్చు! ప పతు లకి న్నిటితోను ఇదె వాఠము. తాళ (పతి _ “తి లో, = 'పరంపరావసా 

నంబున” ఆని పా. అదే మూలాన టో జ 

(త్తే నాత్మ 7 నాత్మాన ము చెతి శాంత 
ణు 

మానంద మాశనందదుయో౬వసాన .” 2.81 

ts Gnd tp Ey (౮౫ మ య ౩ 3౩ ఆనందమయ స్సన్...అవసానే ఏవం 

పూరోోక పృథివి [పభృతి కారణ చ రూప శదిర సంకమణావసానే సల్వాత్మకే |బహ్మణి 

8. “మాయావిదు(డుి 

“మాయావిదుండై న యూశంరువడు దన మాయంజేసి" 2.86 

వా. బులుసు, రాయలు. 

“మాయా విభుండైనో (హ. తం. కల్దూరి.) 

ఈశ్వరు(డు “మాయావిభుండే కాని, *మాయావిదుయి కాండు. 

“కాలం, కర్మస్వభావం చ మాయేకో మాయయా స్వయా” ర్ం 1 

“మాయేశ; కూయాయాః....పకృతే! ఈశః నియామకః' (వ్యా) 

i 

మః |పధానంజై వవ్శజ్ఞాన [కియాత్మకంబగు నహంకారంబు గలిగె” , 2-86 bp 

అల్ల ఆ న శ. ఉం ్రాశాలం మి హూ. తం. వా. బులును. రాయలు. కలూడి. 
C3 

REC ఒళ 99 తల టో జ cc vn లా 
గ pr శతా. ను గ Dees 

కరా ల క రం OT జ 0, ౪ —__ రం సరియెనడి. 
iy __ రా 

శల జర ఇళ జ భారా జు జజ 2 నక ళ్ MM నశ యతి 

ఆయికి మాయం ౧ ద HCE కియాత్శ కః 5.25 
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టు నూ. 

కా పంచు బాను రం ఉం ఉష సన లుం ఒకరా 
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థి a 
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లవ చం eer. WT fh ls క 
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పీక 95 

11. “హయనూనుండుి 

“హయసూనుండగు దానవుండు నిజమాయన్ గోపరాజిన్ గుహా 

[శయయౌ న బ్లూనరించి."” 2.182 

హ. తం. వా, కల్టూరి- బులుసు. రాయలు. 

“మయసూనుండగు దానవుండు నిజమాయన్..” 

అని తాళ. (పతి-*త” పాఠము. ఇందు యతి తప్పి యున్నది. అందువలవ పరిష్కర్తలు 

“హయసూనుం” డని మార్చిన ట్టున్నది. ఆ దానవుండు “మయసూనుండే' గాని *పహయసూనుండు 

కా(డు. 

“నందం చ మోక్ష్యతి భయా ద్వరుణస్య పాశా 

ద్లోపాన్ బిలేమ పిహితాన్ మయసూనునా చొ, 7-81 

“మయసూనునా మయపు లె, మాయావినా” (వ్యా) 

యతి భంశము [పామాదిక మనుకొ నుట యుచితముగాని, మూలమునకు విరుద్ధముగా _ 

'మయి' సూనుని 'హయి సూనుని( జేయుట యుచితము గాదు. 

12. “భేదాచారి 

“అనిలోలాత్ములు సూనృతేతరులు భేదాచార సంశీలు రు 

రత పాషండ మతొపధర్మ్యులు.” 2196 
తం. వా, కల్లూరి. బులుసు. 

“వేదాచార సంశీలురు'' _ అని “హి పా. _ మూలానుసారి. 

““దేవద్విషాం నిగమవర్శ్మని నిష్టితానాం 
పూర్చి ర్మయేన రచితాభి రద్భశ్యతూర్శిః.'' 7-97 

'నిగమవంర్త్మ్మని వేదమార్లే సత్క-ర్మానుష్టానాదౌ నిష్టితానాం నితరాం స్థితానాం' (వ్యా) 

13. “నదనత్ప్చూరుషు” 

“శాశ్యతు సదత్పూరుషు, నీశ్వరు” 2.207 

తం. వా. కల్టారి. రాయలు. బులుసు. 

““సదస త్తత్సరు అని. “బి (వా. (ప. పా. 

“శుద్ధం సమం సదనతఃపర మాత్మతత్త్యమ్.” 7-47 

అని మూలము. - “సదసతః పరం చేతనాచేతన విలక్షణం అని -.వ్యాఖ్యాత చెప్పిన 

అర్థము. ఈ యర్థము ఫై రెండు పాఠములవలనను ఏర్పడుట లేదు. 

కనుక “సమం” అను మూలపదమును కైకొని, పాఠమును 'శాశ్యతు, సము, సదసత్సురు, 
నీశ్యరు' అని సవరించుట యుచితము. అర్ధము సరిపడును. అంతకంటెను, “శాశ్వతుని సదసతః 

పరు అన్నచో, పోతన రచన కెక్కువ అనుగుణముగా నుండునేమో ? 
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బెన తన మాయను విడిచి 

బీ. 22 
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16. 

17. 
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బర(గ బీవుండు శబ్దము నుచ్చరించు( బ్బ 

థ గ్భావములను'" §.214 

హ. తం. వా. కల్లూరి. బులుసు. 

“ఈశ్వరు నంశమైన - వాణీ కనయంబు అని “రాయలు పా.-- 

ఈ పాఠమే సాధువు. 

“తస్యాగ్ని రాస్యం నిర్భిన్నం లోకపాలో౬విళ త్ప్సదం 

వాచా స్వాంశేన వక్తవ్యం య యానౌ [పతిపద్యతే,'' . 6. 12 

వాణీకి చా వాక్కునకు, అని యర్థము. “వానికి* అను పాఠము తప్పు. 

18. 'మోగమహిమలు - యోగములు” 

“యోగ విసారమహిమలు యోగ ములును” _ .ల-2ర్ఢ 

హ. తం. వా. బులుసు. కల్టూరి. రాయలు. . 

““యోగవిసార మహిమలు యాగములును'' అని [వాత (పతుం పాఠము, సాధువు. 

“''యజ్ఞస్యచ వితానాని యోగస్యచ పథః (ప్రభో !* అని మూలము. 7-80 

19. “దక్ష న్ననురూప' 

“దేవతా, వనదక్షు న్ననురూప కృత్యములు” ' 8-267 
ఇది తం. పాఠము. ఈ పాఠమున, 'దేవతావన దక్షుని యొక్క అనురూప కృత్య 

ములు" అను నర్ధ మెర్పడదు. కావున సరికాదు. 

“దేవతా, వనరక్షాచణురూప కృత్యములు అని తక్కిన |పతు లన్నింటను పాఠము. 
సరియైనది. 

“దేకతా=ా దేవతల యొక్క, అవన=ా|పీణనమునందును, రమెారక్షణము నందును, 

చణు= సమర్థః డన వానియొక్క్ల; రూప కృత్యములు. అసి యర్థము. 

20. * నబరోమలోకంబు' 
“నా, సారం[ధ నిర్గత స్తబ్ధరోమ 

లోకంబు మనము విలోకింప నంగ ప 

మా! తమై యీ క్షణ మా'తలోన 

...గండశై లోపమంబు, నయె3ి” 8.407 

హ, తం. వా. కల్లూరి. రాయలు. 

న్ న్ r = 3 J ఈ వాఠళమును గుజించి రాయలు (పతిలో “పుట్నోటు ఇట్టున్న డి 
జాన న్ - రు గా క మ్ 3 స | ఇదె పూ. ము. దాఠము. కాని అరము లేనిది. “పాకంబు అని ఆనందవారి ము[ద 

అము. వరాహతోకకః' అని మూలము. కాన 'తోకంబు అను పాఠము నరిగా' దోణెడి. తోక, 



““పాకంబు” బులుసు వారి పాఠము. ఈ (పతిలో, మూలము ననుసరించి 

అను. పాఠద్సు చేర్చబడిన డిన 

21, “రుధగ్ని' 

““భవదాత్మజు లార్యుల కెగ్గుసేయ భూ 

సురుల కుదగ్ని పాల్పడక కోభనమౌ హరిచేత పంచతన్'' 

ఇది వా పొ.-- “కుధగ్ని" అని రాయలు, (వా. (ప. పాఠము. “క 

తక్కిన |పతుల పా. 

[కుదగ్ని, కుధాగ్ని సాధువులే కాని, “కుధగ్ని' సాధువు కాదు. 

నిడి, “పునీత్రి 

ఈ (కిందివి, హ. తం. [పతులలోని పాఠములు. 

i 1. “కోరి పునీతుల( జేయు వారలన్”” 

+ 11. “సద్యః పునీతాతులై.”' 
111.  “ఎన్నం బునీతా కృతిన్ *” 

IV. “'తీర్ణముల( నొప్పం బునీతము సేయం బూని”! 

తంజనగరం వారు “పునీత” పాఠము నక్షే యుంచి, పీఠిక (పు. 8/06 
"క్త (పత్యయా ంతము —_ 'పునితము' సాధువు కా నని (వాసినారు. తక్కిన పరి 

పౌఠమ్వుల నన్నిటిని ఈ కింది దిధముగా మార్చి వేసినారు. 

1. “కోరి పవి|తుల( జేయువారలన్ * 

Il. సద్యః పవి|తాత్ములై '' 

111. ““వఎన్ఫం బవి| తాకృతిన్ '' 

IV. ““త్రీర్థముల. చోల( బవి| తము సేయ(బూని'’ 

ఇవీ వా. రాయలు. కల్లూరి. బులుసు. (ప్రతుల పాఠములు. 

పునీత _ శబ్దము మూలములో నున్నది. 

““తంత్వాం వ్యిజాను పథ పుణ్య రజః పునీతః 

(గ్రవత్స అక్ష కిమగా భగ భాజన_స్ప్యమ్. 

షా 

వి పాఠములను మార్చుట సరః ట్ర్ 
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డికి. “హరినారాయణుి 

“హరినారాయణు పాదపద్మములు సమ్యగ్భ_క్తి a బూజింపు* 9-897 

తం. దా. కల్టూరి. రాయలు. బులుసు. 

““వుత్ర నారాయణు పాదపద్మములు...” అసి “హు పాఠము. ఇదే సరియైనది. పై 
పాఠమున అర్థము కుదురదు. 

24. “నాడి” 

““పాదాం, బురుహంబుల వలన గతియు, 

నరుదుగ నారెంటి వలన హరియును గలిగాన్*" 8.89 

అని, అన్ని ము[దణములలోను పాఠము. (వాత పతులలో కొన్నిట '“నాడియు. గలిగన్”” 

ఆని యున్నది. 
oo 

బులుసువారు “నాడి' మునే తీసికొని, అదే సాధుపాతమనియు, యతిభంగమగు నన న్న 

తలంపుతో పరిష్కర్త లా మ. హరియును గలిగిన" అన్ని మార్చియుందు రనియు పీఠికలో 

నాడి" పాఠమున యతి భంగము కాదు. అఖండ యతి కావచ్చును. కాని, అన లా: 

““హెదౌచనిరభిద్యేతాం గతిస్తాభ్యాం తతోహదిః” ౨6-60 

“పాదౌ పాదేం|ద్రియాధిష్టానం. గతాఖ$ం పాదేందియం 

తదధిదేవతా హరి రుపేం|[దః' (వ్యా.) 

కాబట్టి “హరి పాఠమే - ఒప్పు. 

నిర్ “విచ్చిన్నసంచయుండు' 

““నిజపరిజ్ఞాన విచ్చిన్న నిఖిల సంచ, యుడు" 9.909 

హ. తం. వా. కల్టూరి. రాయలు. బులుసు. 

శ్ర 

ఇదె సరియైనది. యేక విచ్చిన మగునవి సంశయములుగాని 'సంచయములు” 

'పాప్పోతిహి తో దీర స్ప్వదృశాచ్చిన్న సంశయమ్” వి _ వర 

Cy (౧ (| 

EE 
రే qd జన సొత్తింకావ్ భేదంబుల( [ద విధం జె యుండు” 8.942 

PA dq జస సాత్త్విక భేవంబులం [ద్ విధర్నజై ' యండు” అని బులుసువారి పాఠము. 
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దించి చలించు చుండుట సహజము. ఆ చెట్టునిడ అట్టు చలింపక,. నిర్ణిత మై నిశృలముగా నుండును. 

ఇది ఆ వృక్షమున కున్న మహిమ. చెట్టునీడ ఉదయమున పడమటికి. సాయమున తూర్పునకు. 

[పసరించుచుండును. ఆ విధముగా తిరుగుట యుండును గాని, బావిలోని నీటివలె నీడకు తు యగుట 

పెరుగుట యుండదు. కాబట్టి పాఠము - “ఎపట్టున( దిరుగని నిడ నోభిల్బు' అని యుండుట. 

యుచితము. 

తిం. “భవ్యబాహువు' 

REY సవ్యజానువుమీ(ద భవుబాహువు సాచి”. 4-140 

హ. తం. వా, కల్టూరి. రాయలు. బులుసు. 

“భవ్యబాహువు” - |పకరణోచితము కాదు. '“'సవంబాహువు నావి అని క.చ.బ 
on 

“పంకజలోచన నీవులేని య, ధ్యరము |పయాజాలం గలిగి తద్దయు నొప్పక 

యున్న దయ” 

తం. వా. కల్టూరి. రాయలు, బులుసు. 

“| పయాజులు = యజ్ఞాంగములలోనివి యొకటి” అని: కల్లూరి వారి టీక. 

“ పయాజులుా యాజకులు” అని రాయలు తీక. 

పె పాఠము, ఈ టికలు సరియైనవి కావు. 

“ పయాజలం గలిగి” అని “హీ పాఠము. సరియైనది. 

అసలు శబ్దము “పయాజము” -= దర్శహపూర్ణ మాసాదులకు ఆంగమైన యోగభేదము. 

(సూ. ని) 

““పయాజః. A principal sacrifical ceremony’ (ఆపే) 

“తా మృతేధీశ నాంగ్రై ర్మఖ శోభతే” 78.6 

“త్వాం వినా నః కేవలం [పయావాదిభి రంగ్రైః మఖో న శోభతే' (వ్యా. 

హాతన (ప పయాజమును చరి! 'తాదులలో చేర్చి ‘ పయా జలు” అని వాడీనాండు . 

యంకలంకుండయు తృప్తి, బొంది యనె వమనితోన్.. 4.206. 
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ఇది వా. బులును. [పతుల పా, 

““స్వభాగముని అని _ హై, త్రం. కల్టూరి రాయలు 
ఈ పాఠమే సరియైనది. 

“భగవాన్ స్వేన భాగేన సర్వాత్మా సర్వభాగభుక్ 
దక్షం బభాష ఆభాష్య | పీయమాణ ఇవానభఘి 1-49 

వేస్, “ఆనతిచ్చిన - విను* 

“మా మువ్వురయందు నెవ్యండు వెజబుసేయకుండు వాండు రృతార్థుం డని యానతిచ్చిన దక్షుండు*" 

ఒర బజన౮గ( [(దికపాలకలిత మగు నా యాగం 
బున దగ న ప్విష్టుని పద 

ఇ వనజంబులు పూజసేస్తి* 4-208 

అచ్చు పతు లన్నిటను పాఠ మిన్పై యును ది, 
లాం 

ఆనతిచ్చిన _ విను _ పూజచేసి” అనుటలో అర్ధము లేదు. *వెని అగి సవరించిన! గాని 
అర్ధము కుదురదు. 

” ల వ న జ t 
5 

~ Pr ప. జ. డ. ద. పతులలో, “విని వెష్షుదేవీతాకం, బనంగా” అనియే హైఠము. 
(౨4. 

36. “చందధరి 

శా తండ అని కై 

కళాకలితుడు కాడు. 

“సాగయంభువసాపి రి మనోర్హ రే ర౦శాంశజన్మ నః” ళా 

సనో 

_ 9.7 
“వూరే రంక్లో 'బహ్మో తన అంశాత్ దేహార్ధా జన్మ యన స్య (వా §-) 

తి. “దేహ శరీరధారణ' 



“దేహశరీర'* అనుట తప్పు. దేహ మన్నను శరీర మన్నను అర్ధమొకటే. - “దేహి 

రీరధారణా స్థితి” ఆనుట ఒప్ప. 

“నరాచర సాం ఖల స స _త్వధామ్మః g 8.88 

అని మూలము. 'అఖిలస _త్త్వధామ్నః సర్వ పాణి శరీరసః' అని వ్యాఖ్య. 

తిరి. “సోహమ్మమ' 

“రూఢి సోహ మ్మమేతి [పరూఢ మగుచు 

ఘనత కెక్కు నవిద్యయన్ [గంధి నీవు 

(దెంచి వైచితి” 4.960 

తం. వా. కల్లూరి. రాయలు. బులుసు. 

“రూఢి సోహ మ్మమ యని పరూఢ మగుచు'..(హ) 

ఈ *“సోహమ్”" పాఠము స్తాధువుకాదు. “ఆహమ్' _“మమి అనుట అవిద్యగాని 'సోహమ్” 

అనుట అవివ్య కాదు; అది విద్యయే. _ “శనకై. రవిర్యా, |గంథిం విభేక్స్యపి. మమాహమితి 
ప్రరూడమ్” (11-80) అని మూలము 

కాబట్టి, పాఠము ““రూఢిని నహమ్మమేతి || |పరూథ మగుచు” అని యుండవచ్చును. 

శీ9. “దినాంత (పభాతవేళకా' 

1. ““‘దనాంత [పభాతవేళ 

నలఘుమతి( బూర్జిమావాస్యలందు మజణజీయు” 4-888 

తం. వా. రాయలు. బులుసు. 

“దినాంత [పభాత వేళలు” ఎ ద్వంచ్వము. కా(బట్టి “వేళ్లన్' అనుట సరికాదు. 

11. “దినాంత [పభాతవేళ 

లలఘు మతి దర్శపూర్చిమలందు" (కలట్టారి) 

ఇందు “వేళలు” |పథమలో నున్నది. అర్థము సరిపడదు. 

Ill. దినాంత | పభాత వెళ 

లను సినీవాలి పూర్ణిమ అందు”! (హృ 

ఈ పాఠము సరియైనది. (ఇందు అఖండయతి .) 

“| పయతః క్రీర్తయే కాత సృమవాయే దంజన్మ నామ్ 

సాయం చ పుణ్యభోకస్య  ధువస్య చరితం మహ 

పౌర్ణమాస్యాం సినీవాల్యాం” 12-48 

40. “మూఢుపగిది' 

“లుడుని కె వడిం జీను 
రె 

శ 

రు ంవునను గానటడుచు” 4.8989 
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జడాం బధిరోన్న త్తమూకాక్ర = కృతి Ww అక్షితః' 18.10 “మూగవగిది (త. ); “మూకు ప ది (అ) 

ఈ రెండు పాఠములలో నేదో యుకటి [గహించుట యుచితము. 
41. 'నిజరాజ్యమరని' 

“అరయ సునీథయు క్రోక్రా 
తురయై తన స్పుత్రుండ్తు తనువు దొరగినం చదనం తరమునను యోగ్షక్ల క్రైం 
బరువడ్రి నిజరాజ్యమరసి పరిపాలించెన్” 

4-430 ఇది “తంి పాఠము. 

నిజ తనయ తనువు. బరిపాలించెన్” అని త క్కిన్మపతుల పాఠము. ఇదేసరియైనడి, పు తకళశేబర్రం, సునీథా పొాలయామాస 
ఎద్యాయోగేన క్రోన్రస్తీ,** 

చేక్తంల్ర్ 42, “హా _సమునందె” _ 'రమారమజియ'ి 
రయం వైన్యుని దక్షిణ హస్తమున ందె రమారమణీయ మనో హా అలితాయు ధ్ర చిహ్నము అం|ఘుల యందు సమ్మగ హలాంకుళ ఖా న్వర *** = === రేఖలు వి, సృురగత్రి నొవ్పం బితామహ ముఖ్యులు చూచి 4-439 

సునండె' - “రమారమకణీయి అనునవి అపపాఠములు. | 

త్రో 
5 

చ 
వ 

_ దకిణ హృస్తమునందు _ కమార్రన్ష శ్ర సుమన్, హరు లలితాయధ చిహ్నము పాదము 
ందు సమగ, ,.” లని “హ్హ? పాఠము. సాధువ్ర, . 9 

J 
~ 

: 

టీ 

దక్షిణ హ_స్తమునంద _ క్రమారవజే మనోహరుని యాయధమెన చక ముయొక్క 
చిహుక్సు, పౌవదముఐంద్ర హాలాంక్తు er 

థి 

సకల చరాచజి సర్షంబు సార్యెంచి 
ధర్మార్థ పరుండవై తనరుడ్రికో 

4-485 
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ఇది భూదేవి పృథువుతో నన్నమాట. పృథువు ధర పడకే కాని అర్థ పరుడు కాడు. 

“ధర్మపరుండ.వె తనరు దిశి అని వాత |పతుల పాఠము. | గాహ్యము. 

“కధంను మాం ధర్మపరో జిఘాంనసీి"” Ace = వె 5 17-81 

44. “పసన్నము” RA "2 S42 

| ““యజ్ఞాధి పతియైన య టోకు గొన్ని 

మతముల గల(డు దీమంతులార 

యైన మీరలు నందుకు వి|పతి | 

పత్తి గల్గుటను (బపన్న మరయ 

గాదంటిరేని”” గూ. 2S ఆఆ 

. తం. వా. కట్టూరి. రాయలు. బులుసు. 

Ee న్నము = వాసుదేవుని శరణొందుటి” అని కల్లూరి వారి టీక, 

““పపన్నము == సంగతము *” అన్ బులుసు వారి టీక. 

ఈ “పపన్ని' పాఠము సాధువు కాదు. టీకలును సరిగాలేవు. 

4.5/8 

. పాఠము, “విపతిపత్తి గల్లుట నుపపన్న మరయ( గాదంటిరేని అని యుండిన గాని 

అర్థము సరిపడదు. 

2. “ఇట్టి పపంచరచిత, కర్మవై చి త్యమమ్మేటి గలుగకున్న, న ర నతి తదుక్తులు 

[బపన్నములు గావు” 4.578 

తం. వా. రాయలు. బులుసు. 

“ పపన్నములు = సరిపడునవి, సంగతములగునవి” అని రాయలు. ' టీక. 

““అమరనది తదీయోక్తులును ను న న్నములు గావు” అని 'హు' పా. “అమర 

నది తదీయోక్తులు నుపపన్నములుగావు” అని - క.చ. త. జ. డ, (ప్రతుల పాఠము. 

“అమరు నను తదుక్తు లుపపన్న ములు కావు” అని కల్టూరి వారి, పా. --- ““ఉపపన్న 

ములు= ఉపప త్తి సహములు, సరిపడునవి” అని వారి టీక. 

ఈ పాఠమే, ఈ టీకయే సరియైనవి. పద్యమున రెండు తావులలోను ఉండవలసినది 

ఉపపన్న' శబ్దమెకాని, “పపన్ని శబ్దము కాదు. 

ఆ కింది వచనములోనే.  ““అదియనుం గాక యీ జగద్వైచ్నిత్యంబు గర్తయైన 
“యీశ్యరుండు లేకున్నం గర్మవశంబునం జేసి యుపపన్నం బగు నంటిరేనొ అని “ఉపపన్ని 

శబ్ద ముపయోగి ంప(బడి యున్నది. 

“అస్తి యజ్ఞ పతిర్నామ కేషాంచి దర్హస త్తమాః”' 21.26 
. అని మూలము.--_- “పరమేశ్వరః 'కేషాంచి న్మతే తావద స్తి తథాపి వి|పతిప శ్రే ర్న త 

త్సిద్ధి రి త్యాశంక్య జగ దై ఇచి త్యాన్యథా థానుపప త్తిం | పమాణయతి' అని వ్యాఖ్య. 
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45, “పనన్న వరదుడు 

4.576 

థి 
' డని యర్లము. 
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47. “భగవద్వరు(డు' 

కంకి 

౮ 

4.668 లా. 
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nt 
ఇ 
Cl 

“భగవ త్తముండు' అని హ, 

98.80 

48. “పా గ్లిశకు” 

బెం బజపగు నొకసరసి* 4690 జ్ 
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ఛ0. “అతడును” 

““అనవుడు. నతనికి నత(డును 

ననఘా ! యీ యధ్వరంబులందును గృపమా 
లిన నీచే విశసింపం 

జని కూలిన పసులు వేల సంఖ:లు” 4.140 

హం. తం. కల్లూరి. బులుసు. 

“అతనికి నత డను ఆని రాయలు. పా. - సరియైనది. 

“అతడును అను పాఠమున నర్థము కుదురదు, 

శ్1. “విజ్ఞాతు. డను సఖుడు” 
“ప్ప 

, రంజనుం డను నొర రాజు గలంయడు” 

అతనికి విజ్ఞాతు. డను పెర దగిలి వి 

జత చేద్దితు( డగు సఖుండు గలండు” - 4-742 

ఇది హ. రాయలు. పాఠము. 

“విజ్ఞాతు. డను పేరం దగిన యవిజ్ఞాత చేష్టితుండగు సఖుడు గలడు” _ అని తం. వా, 

కల్లూరి, బులుసు. (ప్రతుల పాఠము. 

'విజ్ఞాతు (డను పేరుగల విజ్ఞాత చేష్టితు( డగు సఖు(డు,” = 

'విజ్ఞాతు( డను పేరుగల అవిజ్ఞాతచెష్టితు( డగు సఖుడు అను పాఠములు రెండును 

సరియైనవి కావు. 

“అతని కవిజ్ఞాతు( డను పేరం దగిలి వి 

జ్ఞాత చేష్టితుం డగు సఖుడు గలడు” 

అని యుండిన( గాని సరియైన అర్థము కాదు. 

పద్యమున న నన్యాపదేశ ముగా జెప్ప(బడిన పురము-శరీరము. రాజు-జీవుడు అత(డే 

పురంజను(డు. అతని సఖుండు-పరమాత్మ, పరమాత్మ నామరూప రహితుడు గావున, అవిజ్ఞా 

తుండు (విజ్ఞాతుండు కాండు) '. . 

సృష్టి వ్యాపారరూప చె చేష్టితమువ వలన నెజుంగంబడుచున్నాండు; కనుక 'విజ్ఞాత చేష్టితుండు 

(అవిజ్ఞాతచెష్టితుండు కాడు). 

ఈ విషయము, 859 వచననున వివరింప(బడి యున్నది- 

““తస్యావిజ్ఞాతనా మాసీ త్సఖా విజ్ఞాతచెష్టితః'' 25-10 

అని మూలము. 

తని. _*“ఏనెందు=గాయగి 

“ఇందీవరేక్షణ ! యేనెందు భవదీయ 

తిలక విరహితము మలినయుతము 
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గా(గ నిట్లుంట కిపుడేమి కతము ! 4.79, 

''ఏనెందు - గాగి అను ఈ పాఠమున అర్ధము కుదురదు. 
గి వా చు కా “ఎనెందు-గాని అని యుండనగును. _ 'నేనెప్పుడును చూడలోదని యర్థము, 

“వక ౦ న తె వితిలకం మలినం విహర్షం, సంరంభ భీమ 

మవిమృష్ట మపేతరాగమ్. పశ్వే”” బిి_2క 

వెడల, దివురుచు నతడు శథిఐదవ, శ 

యవు(డును గంధర్వ గణ విహత కౌరు3ండున్”' 4.822 

కిథిఅదవయవు(డు' స్వతం[త।| పయోగము. “శథిలావయ వః 

అని మూలము. 

రత పౌరుషఃి" . 28-15 

పాఠమున ఛందస్సు సరిపడదు. క్ శక ధా ఒక్ wW_ 7? చొ చా 

నిధథిలావయవు(డు అసె క.చ.జ. 'పతుల వాకను. 

డెందచంబుక దగిలి నందడించెడిం దరుణ్ 1!" 5.9 

డెందంబుగం దగిలి సందడించుచు నునన 
ఈ 

“హి (పతిలొ ఈ పాఠమే యున్నవ. (ఇందు రెండవపాదమున అఖండయతి,) 

1. *అంవకయలు దిటిభంబులిి ప్త 
కల్టూరి వారు ఈ పాఠమునే తీసికొని, తము పీకిక (పు. ౧9లో... . 
“ఆందయలు దజ్జభంల, చందంబున.” ఆని నా పాఠము. మూలములో “చరణ 

పంకజ త త్తిరిణామ్ ” ఆగి నా హవన పదమాంముగా, శోక మున్నది అసె (వాసినారు. 
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“వాచం పరం చరణపంకజ తి త్తిరీణాం 

(బ్రహ్మ న్న రూపముఖరీం శృుణువామ తుభ్యమ్.” 2.11 

తుభ్యం తవ చరణ ప ంకజయో ర్నూపురయోః తి త్తిరీణాం అంతర్గత రత్నానాం పరం 

కేవలం వాచం శృణుమః. కథం భూతాం అరూపా వాం అదృష్ట వ వ_క్త్కకాం ముఖదీం అతి (పకటి 

తః వ్యాఖ్యనుబట్టి చూడ(గా 'హి :పతిలోని పాఠమె సరియెన దని తోచినది, ద 
లు 

1 

సందడించెడిందరుణీ!' అని సవడింప. 
Ca) అందలి 'సందడించుచు నున న్” అను భాగము మా|త్రము- యం 

చ్ర్, “ఎనుబది యిద్దణు ' 

“తక్కిన యినుబది యిద్దణు కుమారులు పి పితాదేళ కరులు నతివినీతులు మహాశోత్రి 

అ వ  —~ 

హ. తం. కల్లూరి. బులుసు. రాయలు. 

“యయువీయాంస ఏకాశీతి ర్హాయంతే యే పితురాదేశ కరాళ” 4-12 

అని మూలము. కా(బట్టి “ఎనుబది యొక్క_ం(డు కునూరులు' అని యుండననగును. ఈ 

విషయమే ఏకాదశ స్కంధమున నిట్టు చెప్పబడియున్నది: 1 

“వారలలో నెనుబడియొక ౦! డు కుమారులు నిత్యక ర్మానుష్టాన 

పరతంతులై విపత్వం బంగీకరించిరి.” 11-85 

56. “నిదన్పృక్ ' 

“భ|[దే సున నిదస్పృ గ్యిదర్భ కీఠకటులు” 5.64 

అని తం.కల్టూరి. పా_తకి, గ్రాన ప్రతులతో, “భదసే నేం చస్పృగ్విదర్భ కీకటులు”అని పా. 

_“*భదసేన ఇందస్పృ గ్విదర్భః కీకట ఇతి” 4-10 

అని మూలము. కాబట్టి " “న్మిదస్పృక్ తప్పు, 

ర్. “విద్వాంసు.డవై' 

“కడువెడ్క_ నీవు విద్వాం .. i} 

సు(డవై యుండియును మిగుల. జోద్య మవిద్యాం 

సు(డు( బోలెను బలికెద వి 

ప్పుడు మె లః నవచ్చు” / 5- 152 

ట్ట . వా, కల్టూరి. రాయలు. బులుసు. 

గోన వదిద్యాంసు(డవై యుండియును.. ం విద్వాంసు6డు. . 

నోలైిను బలి కెద విప్పుడు” - తం. 
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శః పాఠమే మూలానుగుణ3ు, సందర్శ్భోచితమును. 

వారి రా “అకోనిదః కోవిచదవాద వాదాన్ వద స్యధో 3 నాతివిదాం వరిష్టః 

న సూరయో హి వ్యవహార మేవం. తత్తావమర్శేన సహామనంతి .” 11.t 

“9 ““అకోవిద: అవిద్వా నపి త్వం కోవిదానాం వాదాః ఉద్గిహణికాః 

ఉదోంథాః తులాంన్ వదసి.” (వ్యా.) 
గ్ రి థి 

58. 'చేడియలేదు” 

డమ్మకున్” 6-27 
. కల్లూరి. రాయలు. బులుసు. [పతులలోను పాఠ 

మిస్టే యన్నది : “కడియరేదు' అనునది అపపాఠము. [వా(ంతలలో జరిగిన పొరపాటు. అది య ట్రై. 
ల 

లం 0 ba 
౬ rm ర (0 ర్న te (n £9 రి ) : 

క్ర 

₹ఖరుండ్రైన కసువయ భార్య ముమ్మడమ్మకు నాటి ఇండిరగాక, ఏ చేడియలు* అని యన్యయము. 

ఆమెకు ఇందిరయి నాటిగాని, పెజచెడియలు సాటి కారని భావము. 

59. “తికరణ మెలు(గక' 

“కట్టా! తీకరణ మెజు(గక 

పుట్టిన దురితముల నపుడ వౌలియింపని యా 

కట్టండి” 6-48 

'తకరణములకు తె లియకుండ ఎడ్ కార్యమును పు పుట్టదు. కనుక ఈ పాఠము సరికాదు. 

66 న రా న [తికరణములచే బుట్టిన” ఆని (వా. (ప. పాఠము, సరెయైనది. 
కళ 

నచే డహే వాపభబితం యథాంహనః కృతస కురా? న్మన ఉ కి పాథిభిః” 1-7 
కూ అనో 

కస ర ఇ మె నాం ఆల దాది 
మన ఉక్త వాణిభిః మనొ కార? కత స్యాంహసః తాపస లై 

లి - 5వ ఇహైవాపచికిం (వాయశ్చీ త్తం యథా యథావత్ యో న కుర్యాత్ వ్యా. వ డై షు 

60. “మేని మలినంబు వోకుండ 

చల్ దన వాన 

ఆడ నరుండు పుజణ?! మరతి6 జసిన 

నద ఫలింప నవ దని తలంతు 

సలిలముంచు మది దమరినణు వోకుంద 

గజము !కుంకువెట్టు గతియు బెం 6.45 
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ఏనుగు ఒంటి ముజికి పోవునట్లు చాలసేపు స్నానము చేయును; కాని, నీటినుండి 

బయటికి వచ్చిన వెంటనే దుమ్ము చల్చుకొనును. కనుక దాని స్నానము వ్యర్థము. అట్టె మూఢు(డు 

పాపము పోవుటకు పుణ్యము చేయును; కాని, వెనువెంటనే మరల పాపము చేయను. కనుక వాని 

పుణ్యమును వ్యర్థమే. - అని పద్యమున నున్న భావము. 

గజము, స్నానమును - మాలిన్యము పోవునత్రు చేయును గాని, పోకుండునట్టు చేయదు. 

కాబట్టి 'హి పాఠమే సరియైనది. 
amen ఆలో 

“క్యచి న్నివ ర్తతే భ|దా త్మచి దాచరతే పునః 

[పాయశళ్నిత్త మధథోపార్థం మన్యే కుంజర శాచవత్” 1-10 

61. *దివిజులో భువిజులో” 

“దఏవిజులో భువిజులో దేవతా! పవరులో” 6.77 

హ, తం. వా. కల్లూరి. రాయలు. బులుసు. 

““దివోోపదివ్యులో దేవతా పవరులొ” అని - (వా. (ప, పా. _- ఈ పాఠమె మూలము 

నకు సరివడినది. 

“కిం దేవా ఉపదేవా వా యూయం కిం సిద్ధసత్తమాః” 1-898 

62. *మిషము” 

““పద్మన్నెతుండు వనస్పతుల నోషధిముఖ్య 

జాతంబు మిషము నూర్జంబు( గోరి, కల్పించె” గ్రి_ 19" 

ఇది 'తం” పాఠము. అసాధువు. 

'జాతంబు నిషము అని తక్కిన (పతుల పాఠము. - సాధువు. 

'“ఇషము =ఇష్టము; ఊర్జము == బలము” అని కల్టూరివారి టీక, 

''ఊర్జము = బలము” అన్ బులుసువారి టీక. 

ఈ టీకలు మూలార్థము ననుసరించినవి కావు. 

“వనస్పతీ నోషధీశ్చ ససర్జోర్ర మిషం విభుః” 4-8 
“ఊర్జం భక్ష్యం. ఇష మన్నం' అని వ్యాఖ్య 

63. *ఆ (పజానర్గ' 

“ఆ |పజాసర్గ బృంహితం జైన జగము 

దక్షు. డీక్షించి మదిలోన దాప మొందిి 6.209 

హ. తం. వా. కల్టూరి. రాయలు, బులుసు. 

బృంహితము == నింప(బడినది” అని కల్తూరివారి టీక. 

పజాసర్గము బృంహితంబై. యున్నచో దకుడు తాప మొందవలసిన పనియుండదు, 

కనుక పాఠ మసందర్భము. 
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ఇది 

రయు' _ 'గరయుి” “భర్త 

తు (డు పురుషుండు అల్ల 
యా 

తి 
ళా 

9 

గై ను (వే 
వ్ 

గర్మంమి 

మూలము ననుసరించి, పాఠము = “ఆ[పజాసర్గబృంహితం బైన జగము" అని యుండుట 

“అమెననొ 

యుచితము. 

64. “గ ర్తంబు' వ; 
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65. *కాషవిలము'” 

64, 65 పాఠ 

మూలమిది. 

6) రగ దు అరలు గలదియు, 
pn కై 
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లా 
శ. ఉ గల రావ 
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66..: 'దౌరుణ్య సంపన్న “శ్రీ” 

కళ 

షి ఉల వయ బోలి: అని “హి పాఠము. నరియెనడి 

'“నానారూపాత్ననొ బుద్ధి (సె ఏరిణీవ గుణాస్వితా''” 5-14 

9 క్రాగంబు రాక్షస; పవరులకును 9 466 6 టు 

దదిజవరుల మొజ€గి తె్చియచ్చు నది మె శింగి యిందు. డతిఖీత చిత్తు, చె, తనకు(గాని యతని 

6-812 
పుం 

ఆని” 'పతులళొను పాడ మిట్రై యున్నది. “తఆచ్చియిచ్చె” అని యు౨డిచశంగాని అరము 
ఠం €ఒ (ఎ 

3 

వ 33 
స ఎవ హి దదొ భాగం పరొక్ష మసురాన్।! పతి రఫీ: 

' గజకు మీసలు కచా గములు మజయ +” . ౯ 6.818: 

కల్లూరివారు, - ““కానరాగియొక్క సారముచే, రాగివన్నె యని యర్థము అన్నారు. 

'కానరాగి యన నేమో తెలియలేదు. 

వారు. “రాగిచె_ కనుమించు” అని భావించి నట్టున్నది. ఆ పాఠమే సరియైన దికాద (0 

“త ప్తతా[మ శిభాళ్మ భమ అని మూలము. 9_14 

'త ప్రత మవతి స్త్క్రూ శ శూణి చ యస్య తం' అని వ్యాఖ్య. 

కాయిట్టి పాఠము, ‘కాశరాగి చేగను మించు అని యుండుట యుచితము. “ కాగిన 

రాగ్యొక్క.  చేగను=ాచేవను, _ మింఛచు=అతిళయించు. (కాచిన రాగివరె నెజ్జినై న) అని 
యర్థమగును. 

69. “తం్యతమయము '-' తరణి 

గా . . 6-415 

డి. రాయలు. బులును. . 

బై న మృగము' భంగి''' అని కల్లూరివారి పాఠము: 

యథా దారుమయీా నారీ యథా మం|తమయో మృగః”” 12.10 

"పె చాఠ ములు మూలానుగుణములు కావు. 
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“యంతమయంభై న మృగము భంగి" - *“దారునిర్మిత మైనట్టి తరుణి హోల్కి.” అని 
యుండుట మూలమున కనుగుణము. 

“'మం[తమయందబైన మృగముభంగి' అని యన్నను మూలభావము చెడదు గాని, “దాడ 

నిర్మితమైన తరణి పోల్కి*' అనుటమా[తము సరివడదు. 

70. “ఈ లోకమరసి' 

“ఒక్క చివ్యతేజ ముబ్బి వెడలి 

లోకమెల్టి ( జూడ లోకులుసూడ నీ 

లోక మరసి విష్ణులోను సొచ్చె'” 3.481 

ర తం, వా, కల్లూరి. రాయలు. బులుసు. 

“తలోకమెల్తనిండి లోకంబు సూడ నా, లోక మరిగి” (డ) 

“లోకమెల్లజూడ లోకంబుచూడని, లోక మరిగి” (క) 

ఈ పాఠమే మూఐమునకు దగ్గజగా నున్నది. 

“పశ్యతాం సర్వలోకానా మలోకం సమపద్యత 19-9 
“అలోకం లోకాతీతం భగవంతమ్” (వ్యా) 

71. “మహిమానుభవృల విభవుల” 

“భగు(డు సిద్ధిక యను భార్యకు మహిమాను 
భవుల విభవులం దా బడసె మువురి 3.504 

హ, తం. వా. కల్లూరి. రాయలు. బులుసు, 

““మహిమాను |పభవ విభవ (టి) 
“సిద్ధి ర్భగస్య భా ర్యాంగ మహిమానం విభుం |పభుమ్'' 18-2 

“భగుండు సిద్ధికయందు - మహిమానుని, విభుని, |పభుని పడసెను' అని యర్థము, 

కాంబట్టి, పాఠము-'మహిమాను(, |బిభువును విభుని, దా బడ సె" అని యుండవచ్చును, 

“టి పతి ఈ పాఠమునే సూచించుచున్నది. ఇందు [కమము తప్పినను పేరులు సరిపడుచున్నవి, 

పూర్వపాఠమున-విభుండు “భవుండు” గాను |పభు(డు “విభవుండు గాను మాజీయుండు 

టయే కాక, బహువచనమున నున్నవి. కనుక అది కేవల మపపాఠము. 

hb 

72. “ఫీతిగొలుపంగి 

“*ఏ తల. పెజు(గక నిలిచిన 

భూతంబుల( జూచి ధాత పురుషుల మనముల్ 

ఖేతిగొలుపంగ యువతి 

(వాతంబు సృజించె( బతులు వారల కరుదే ! 3-512 

తం. వా. బులుసు. 
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“భూతంబుల జూచి యాత్మ పురుషుల వునముల్” అని హ. కలూరి. రాయలు. పాఠము 
ర్ క ॥ 

౦ “*విలో క్రై్యకాంతభూతాని భూతా న్యాదౌ |పజాపతిః 
నయం చ| కే స్వదేహార్థం యయా పుంసాం మతి రతా” 18:80 

AX nm Mn రా చత Aa అరి Un 
ఎకాంత భూతాని నిస్పంగానసి మధునెన సృష్టివృద్ధ్యర్థం స్వ దేహార్ధ మేవ శ్రియం 

చ( కే (వ్యా) 

యువతులు పురుషుల మనసునకు |పీతిని గొలుపుదురుగాని భీతిని గొలుపరు. కావున 

“ఫీతి పాఠము సరికాదు. 

పురుషులమనముల్ , |పీతిగొలుపంగ యువతీ 
an 

కి లో 
[వా ము సృజియించె - అని యుండుట సమంజసము. 

73. “ఓరేడ్వకు' - “ఎడ్డుర( దునుకలుగౌ' 

1. “వారేడ్డు రగుచు( గుయి్యిడ 

నోరేడ్వకు( డనుచు( [దుంచె” 6.522 

ఇ 

హూ. తం. రాయలు. 

ఈ పాఠమున “ఓ-|- ఏడ్వకుండు = ఓరేడ్వకుండు' అని సంజోధనపదముతో సంధి. 
చేయంబడినది. ఈ సంధి బాలవ్యాకరణ సమ్మ తముకాదు. అందువలననే కాళోలు వా. కల్లూరి. 

బులుసు. |పతులరో, - “ఓరి యజవ కనుచు( దుంచె”' అని పాఠము మార్చబడినది. 

కాని, అట్టు మార్చనక్క-జలేదు, ““వాతకులారని' (ఆము. 7.18) “ఎఅు(గరె జై నులా 

రెన్వ (డు మీరు” (బసవ. పుట. 184) ఇత్యాదిగా [పయోగము లున్నవి, “'“పాతకులారని'” అన్న 

చోటి వేనంవారు *సంటోధనాంతరమునకు సంధి దుష్టము”! అన్నారుగాని, పాదమును మార్చలేదు. 

కవి పాఠముము మార్చుట సరికాదు. కనుక “ఓరేడ్వకులి డను పాఠ మట్రై యుండనగును. 

Tl. ““తుంచె నొక్కాక్కాని నా 

శూరుం డేడ్డుర( దునుకలు, గా” 6.522 

లు 

ముందు గర్భమును ఏడు తునకలుగా. [దుంచి, మరల నొకొ_క్క తునకను -ఏడేసి 

తునకలుగా( |దుంచినా( డని యరము. 

కా(బట్టి, “ఏడేసి తున్వకగాి అకు పాఠమే (గాహ్యాము. కాని, ఏడేసి తునకలుగా - అని 



(బ్రమహాభాగవతము 
216 

74. “వెన్నునికి” 

ర] 

7.19 

న్నునికి లేని నిమిత్తం బియైన వె roy 
నెక. 
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76. “భవదీయాదరలీల" 
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77. “అపరాధములునుి” 
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78. *“నిజవిము క్ష కాములు” 

““దేవా!మునీం్యదులు నిజవిము క్త కాములై. విజనస్థలంబులం దపంబు లాచరింతురు*” 

. 1.8966 

హ. తం. వా. కల్టూరి. రాయలు. బులుసు. 

'నిజ విముక్తకాము*' లనంగా అర్థమెమో యేర్పడుటలేదు. 

“ పాయణ దేవ మునయ స్యవిముక్త కామా 

మౌనం చరంతి విజనే పరమార్థ నిష్టాః'' 9.44 

అని తెలుంగు లిపి (పతి పాఠము. 

““'మునయ సృ విముక్తి కామాః” అని నాగర లిపి పాఠము. 

ఈ పాఠమును బట్టి, అనువాదము 'నిజవిము_క్తి కాములై” అని యుండునేమో 

79. “అంటి తడవ” 

““వళితపాపు. డగుచు( దనలోకమున శేగె 
నపుడు శౌరి కేల నంటి తడవ” 8-121 

ఇది తం. కల్టూరి. (ప్రతుల పాఠము. 

“కేల నంటి నడవ” - రా. రాయలు. బులుసు. 

“కేల నంట నడవ _ హ. 

పాఠము - “ఆంటి దడది అగి యుండనగును. ఇది యొక | బాంత పలుకుబడి. అంట( న్ 

గానే ఆని యర్గము. ఈ పలుకుబడిని పోతన మణి రెండు మూ(డు తావులలోను వాడియున్నా(డు. 

I. “కలిత నారాయణాస్ర్రంబు( గార్ముకమున( 

బూన6 దడవి”” 4.948. 

11. “తన పోమధేనువుం దడయక తప్పించి 

యిష్ట షాన్నములు కురియింపం దడవి” 9.487 

(పూర్వపు అచ్చు [పతులలో ను, [పాచ్యలిఖిత పు పుస్తక భాండాగారమున నున్న 'తాళప[త 

(పతి (0. 91) లోను ఈ పాఠమే యున్నది. కాని, పిమ్మట ముదణ జములలో -కుదియింవ -*నతండు” 

అనియు, కురియింప(6 'దడవు' అనియు మార్పుల నందినది.) 

111. “సువతి మున్నుగన్న సుతు. గీ రిమంతుగి( 

బుట్టందడవన కంనభూవరునకు'' 10. పూ. 46. 

ఈ “తడవి పలుకుబడిని పాల్కురికి సోమన, తిక్కన మొదలగు (వాచీనులును వాడి, 

(1) “గ్రక్కున న మూ(డవ క న్నడ్లం ద దడవి” (బసవ. పు. ఓర్) | 

(2) “నాలుక గోయం దడవ చచ్చుబయు” (భా. కర్ణ. 2 

(ఏ) “ఏను. డేను బోవ వడవి” (హరి. ఉ్, 5-129) 

“తడవె అను రూపమును కనంబడుచున్నది. 
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“ఇంటికి నెను జోోదడమవే'” (కెయార. 4-90) + 

““దినాంతం, బగుదడచె వెడలె గూబలు'” (సిం. ద్వా. 10-44) 

80. *“సోమకమలహితులు' 

“ధరణి పాదములు, చిత్తము సోము(, డగ్ని ము 

ఖంబు, గన్నులు సోమకమలహితులు”' 8a 154 

తం. వా. కల్లూరి. రాయలు. బులుసు, 

ఈ పాఠోమున, చిత్తముగా. జెప్పంబడిన సోముడు, మరల కన్నుగా. జెప్పంబడినాండు, 

కనుక పాఠము సరికాదు. 

“అగ్ని ముఖంబును, గన్నులు కమలహితులూ అని “హి పాఠము. ఇంచు కమల 

హౌతునకు బహువచనము చేర్ప(బడినది. మూలమున ఏకవచనమే యున్నది. 
“సోమో మనో యస్య భ్= లకీ 

“య చ్చక్షు రాసీ తరణిఃి' 5.88 

ఇది జగ|దూపియైన విరాట్పురుషుని వర్ణనము. జగత్తునకు సూర్యు(డు కన్ను('జగచ్చక్షుః' 

అమ.) కనుక “కన్నులు కమలహితుండు' అను సవరణతో “హి పాఠమును |గహించుచే యుచి 
ఈము. “ధరణి పాదములు అనుట యెట్టిదో , రమలహితు(డు కన్నులు” అనుటయు నట్టిదె. 

81. *“నురనికరి 

“కాలువుకూటంబున సురనికర ప పరివృతుండై ...కొలువున్న విరోచననందనుంగసి” 3-182 

హ. తం. వా, కల్దూరి. రాయలు. బులుసు. మ 

ఈ పాఠము తప్పు. బలి పరివృతు(డ్రైనది సురనికరము ముచెతం గాదు; అసుర నికరము చేత. 

“వైరోచని మాసీనం గుప్తం చాసురయూథ పై రి_ 29 

అని మూలము. కాబట్టి, పాఠము - “అసురనికర 'పరవృతుండై' అని యుండవలెను 

62. “భూతదో హభయము” 

““కామపురాధర కాలగరాది భూ 

తదోహ భయము చోద్యం ంబుగాదు'” 3.226 

హా. తం. వా, కిలారి. రాయలు. బులుసు. . 

“దోహభయము' అనుట సరికాదు. ఈశ్వరునకు కామపురాదుల భయమున్నట్టు చెప్పుట 

యుచితమును గాదు. 

భూత | దోహి జ సుముి ఆని క. జ. డ.ద. |పతుల పాఠము. 

ఇదే సరియైనది. “దేవా ! నీవు, కామపురాది భూత| దోహులను జయించుట = చోద్యము 
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“కామశ్చ (తిపురాదయశ్చ యే, తే అనేకే భూత[దుహ స్తాన్ క్షపయత సృంహరత పే 
తత్కర్మ స్తుతయ న భవతి. అత్యల్ప మేత దిత్యర్థః' (ప్యాఎ 

88. “ఖన్నతరులు” 

““అమరారాతుల బాణజాలముల పాలై పోయితే చెల్లరే 

యమరాదధీళ శర యంచు ఖిన్నతరులై యంభోధిలో? జందల 

త్పమునం |గుంకు వణిగ్గనంబుల [కియన్ బైత్యాధిప వ్యూహమ 

థధ్యమునం జిక్కిరి వేల్పు అందు విపద్ధ్వానంబులం జేయుచున్.” 8.8968 

తం. వా. కల్లూరి. రాయలు. బులుసు. 

'ఖిన్నతనులై ' అని “హి పా. _ రెండును అపపాఠములే. 

“భిన్నతరులై' అని పాఠము. “భిన్నమైన - తరి (==ఓడ) గలవారై' అని యర్థము, 

దిన " [వాత(లో “ఖిన్న' గా మాజినది. అది య ముదిత మైనది. పరిష్య_ర్హల దృష్టిలో 

'“అనాయకా శ్శ్మ్మతుబలైర్విమర్షితా, వజిక్పథా భిన్ననవా యథార్థమే”ి 11-25 

“వణ్జః భిన్నా నౌర్యేషాంతే. అ తదీర్షాభావ ఆర్థః భిన్న నావ ఇత్యర్థః" (వ్యా): 

దానవులు విషజ్జుండ్రైన బలిం దోడ్కౌాని పశ్చిమ శఖ5 శిఖరంబు( 

జరికి 8.8988 

ఇది తం. కల్పూరి. పా. ““విపన్నుం డైన 'బలిం దరోడ్కొని” అని హ. వా. రాయలు. 

బులుసు. |పతుల పాఠము. మూలానుసారి. 

“బలిం విపన్నమాదాయ హ్యస్తం గిరి ముపాగమన్” 11.46 

కల్లూరి వారి (పతిలో - “పశ్చిమ నఖ వంబు( జేఏ5' అవి యున్నది. ' సిక్టది+ ము[దణ 

ములో జాజిపోయి యుండును. 

85. *లోకకొల విచకణుండు' 

“లోక కాల విచక్షణుం డగుటం జేసి చుుంఖపడర యుండె” 8.888 

క్ల re dq G మునకు గల సంబంధమును గూర్చిన వివేకము గలవా(డు” అని 

౧ విచక్షణః”... 11-48 
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““ముజిఠె కర్గుల దాసుఐన్ సుజనులన్ మన్నింపుదె పెదలి” ౨ -463 

ఇది కల్లూరి వారి వాళము. వారు, *మజిలేక-- తరువాత తరువాత యనుట అక్ 
, ప ఈ 

C9 
a స జల 

(తరువాత తరువాత యనకుండ)” అని అర్థము కాడ | వాసినారు. కాని, ఈ పాఠము, అర్థము 
| 7 

కడ 

అగ నూ /ా ల్ 3 య్. వారు తమ పీఠికఠలి తెలియున్నారు, తక్క్న [పతు లన్నింటను “ముఅఅకి అసియి వాఠము, 

మజలేక -- అరమరరేక. (చూ. సూ. ని. “మజ” ) 

రే ఇ ఇ మా మయం అనం ల హ్స్ జగదీపన్ హరి సేవపేయ ముతయతుది హాంగత త్భ్జముం బొంది ని 

కగు నిషారము అం నిచ్చు” E B_4T7 
ట్ థి య 

హూ, తం. వా న స 

ల | $ సట > 

మనుచితము. . “సంకున్టమన్ బొంది అదు వాఠముసు 

8-24) “భగవాన్ పరితుష్టస్తే పర మాప విధాస్యతి” 

(16-60) అని మూలము 

91. *'గజివిజి. బడు” 

“రృ జ్రస్పజలు హపోవ్ప వారును 

గజిబిజి. బడువారు” 
me 

. తం. వా. కల్పూరి. రాయలు. బులుసు. 

'గబివిజిపడుి శబ్ద పల్లి వ [కియ. కావున “గబివిజి. బడు’ అనుట గాధవాది 

సూర్యరాయనిమంటువులి లో “గజిబిజి పడువారు? అను పాఠముతోనే ఉదాహరింప( బడి 
యున్నది. 

'ఫని, “సోలితివి” 

“సోలితివి పిశాచ రాక్షసుల రక్నింపన్”' రిం రివ 

అచ్చు |పతు లన్నిటిలోను ఇదే పాఠము, కాని, “రక్షించుటకు సోలితిపో 'అన కుట యుచి 

తము కాదు. 

““దాలితి వీ రాక్షసులను సంరక్షింపన్”” అనిజి[పతిలో పాఠ మున్నది. [(గ్రహింపందగినది. 

93. “ఇండము “సీయన్” . 

“ఎన్నడు నిను( బెట్టు మనుచు నీం| డముసేయన్” on 8.565 

హ.,. తం. వా. రాయలు. బులును. 
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'ఈండము=దాధించుట' అని బులుసువారి టెక, “ఈం[డము వి శేష్యము. 'ఈం|డము 

సేయు” |కియ, కా(బట్టి “ఈం; డము సేయన్ = బాధి ంపను” అని చెప్పుట యుచితము, 

“ఇం డము సేయన్” అని కల్టూరి వాది పాఠము. __ 

“ఇం[డము =సంకటపేట్టను. (ఇం[టము-అను రూపమున్నది)” అని వారి టీకా 

వివరణములు. 

'ఇండము”' అను పదము లదు. ఉన్నను అది విశేష్యముగాని కియ గాదు. కనుక 
ళ్ మం ల న ద్య! దసరా కాల Aa ఇం[డము= సంకట పెట్టను అసి చెప్పుట యొప్పదు. 

‘ 9 / 
'ఇం|దముి అను పదమున్నది గాని, దానికిని ఇం' డము నకును స 

'ఇం|టి మన(గా 'ఇబుకు'. ఆ యర్థము పద్యమున సరిపడదు. “ఈం|డము సేయన్' అను 
4 పాం 

నదే సరియైన పాఠము (చూ. శ. ర.) 

94. “కుచోపా సము” 

“రమాకాంతా కుచొపా స్రమున్ 

విమల శ్రీకుచ శాత చూచుక తటి వినం నమున్ హ_స్తమున్ ” 8.609 
nae: 

హ. తం. కల్లూరి. రాయలు. బులుసు, 

“రమా... ...పా స్తమున్ లక్ష్మీదేవి యొక. స్తనములందుండునది'' అని కల్తూతీ 

ర్ట లా రహ్ KX 

ర్త న్నది. కావున పాఠము సాధువు కాదు 

“కచోపా స్తమున్” అని వా. (ప. “కి పాఠము. సముచితము. 

95. 'దురోధులము' 

“అధిక దుర్యోధులము కుత్సితాత్మకులము” 8-670 

హూ, వా. కల్టూరి. రాయలు. బులుసు. 

లభిం ఇద ల ఆటీ రా Va ల ఆల » ను ~ 
దురోనులము రగు దం దు తం. 'పతుల వాతము. సాధువు. 

ళ్ 

“కసా దయం కుస్ఫ యః ఖలయానయ సే 
అజాత 

గా AWB ల మ్ దాడేణ్యద్భృష్టి పదదిం భవత? (పజతాః 2 వీవ్రీ-' 

06 *కార వెటి' 

“వలలు. దారు నింక వచ్చి శాలరిడెట 

కాయ నెణు గలి రార వెట్టి 

మిడిసిపెవవీక మెడం బటుకొనయెదణతు” 8.6 84 
వ 

తం. వా క ' 



oO 
క బండా ఓ 9 ల 

పద౭ముతో నున్నది “కారవెటి గాని (కారన్ - పెట్టి — కార జెట్టి కాదు. కనుక 
() డు . 

“కార వెట్టి" - “తాణు వెట్టి అను పాఠములు సాధువులు కావు. “గార వెట్టి'అని యుండవలెను. 

(న తు థ్ క్ 

గార వెటు |; కియ, (శబ్దప ల్లవము), “చెపలకు మందుచల్లు అని యరము. గార 
లు ద 0 (39 థి 

a] 

యనా, గారపప్పుతో తయారుచేయ (బడు మత్తుమందు (పొడి), జాలరులు ఆ పొడిని నీటిలో 

జర్టుదురు. చేప లాపొడిని తిని, స్పృహ తప్పి, నీటిపె(దేలి పడియుండును. జాలరులు పట్టుకొని 

బుట్టలో వేసికొందురు.. | 

[బౌను ఇట్లు తెలిపియున్నా (డు : 

“గారపొడి (వై జయంతి. 2.140) A drugged paste used by fishermen 
to intoxicate fish.’’ 

సూ. ని. లో గారి కింద, ఈ పద్యము “గార వెట్టి అను పాఠముతో చూపంబడి 

యున్నది. 

07. “పెడచేత 

“హవియందుకొని కూతు రగు గాక యని వవ 
ట్కారంబు సెప్ఫుచు( గదిసివేల్వ 

హోతపెడచేంత నిల యను నువిదపు టై” 9.10 

ఇది తం. కల్లూరి. పా. - “పెడచేతి అని వా. రాయలు. బులుసు. పాలపర్తి. పా. - 

'“'హొతపెడచేతన్ == హోతయొక్క_ చేతి వెనుకటిభాగమందు - ఇల పుట్టెను” అని పాలపర్తి 
వారి టీక, 

ఈ పాఠము, టీక [పామాదికములు, “పెడచే(తి అను పాఠమే సరియైనది. చేతా 
చెప, 
ges 

హోతయొక్క - పెడచే(తన్ =-విపరీత చేష్టచేత-అన(గా, అతండు వవట్కారమును 
“కొడు కగు. గాకి అని చెప్పక'* “కూతు రగు. గాకి అని చెప్పి వేల్చుటచేత-*ఇల యను నువిద 

పుధిను అని యర్థము. 

'హోతు _స్తద్వ్యభిచారేణ క న్యేకా నామ సా౭_భవత్.” 1-16 
“'పెడచేతి అనునది అచ్చు తప్పు. ఈ తప్పు, కవిరాజుమనోరంజనములో _- ఈక థలోనే 

జరిగియున్నది. 

“క, ...సంకల్ప వైపరీత్య మొదవినన్, హోత పెడచేత, బు ఫైను, 

నాతి యిలా కన్య యనంగ నవమోహినియై'” బి51 

98. “కాశి 

““అనవుడు మా తాత వసిష్టుండు హోతృ వ్యభిచారం బెజింగి మనువున కిట్టనియె''9- 18 
తం. వా, కల్లూరి, రాయలు. బులును. 
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101. “ఇలపగరాజులి 

“ఖగరాజ రుచులు గల యిల 

పగరాజుల గడి యేఠె బాహాశ కైన 

నగరాజధీరు శూరున్ 

సగరున్ హతవిమతనగరు( జను వినుతింపన్'' 5 9.908 

క్వ తం. వా. కల్లూరి. రాయలు. బులు 

cs 3 ా న్నా న్నా 
యిల(6 బగరాజులి” నని వాలప దివారి పాఠము. 

[orn ) 

‘6 జ లలి . 
ఖగ రాజరుచులు == సూర్యచం దుల |పకాళ యిలు, కల యిలన్ = కలిగిన భూమిని. ' ఆ 

సూర్యచం[దుల కాంతి యెందా(క వ్యాపించియుండునో అంతవణకును గల భూమండలము నెళ్టను 

ఐఎకెను.” అని పాలప రవారి చేకారాతురంముల 

కల్లూరివారును ఈ యర్ధమునె చెప్పినారు. కాసి, 

“యిల బగరాజులి నని సవరింపలేచు. 

“ఖగరాజరుచులుగల యల, పగరాజులు” అని, హి పా. 

ఖగ రాజులు ను అంత సరసముగా లదు. 

t ఏ ఆ గి వ t ! 

“ఖగరాజరుచుల నిలంగల, పగరాజుల నడణచియికె'' అనుట మెలెమో! ఇలగల పగ 
Pana] వి ఆష్ లో దల శ్రి 

రాజులను, ఖగ రాజరుచులన్ == గరుత్మం స్ (లేక దెపం|దుని) దిప్రులతొ (= తత్సద్భళ పరా 
ల లీ చ్చి ఒక న జ నల ఆల ఒం 

పర్శాకమమునకు గరుత్మంతుని పోలికగా చెప్పుట కలదు. “ద్వి. వగవి[కమ ప్రకా 

విస్ఫూర్తులందు, నా గరుడుసికంటె నధికుండ వీవు’ (రంగ. రా. కిష్కాం. 1281) 

a) “వరుస నయోధ్యలోన( గలవారల నాడెడు పిన్నవాండ నా సరయువులోన వైచి” 
9-210 

కాదు. 

'“సరయ్యాం [క్రీడతో బాలాన్ |పాస్య దుద్వేజయన్ జనమ్” 8-17 
అని మూలము. కాంబట్టి పె పాఠము సరికాదు. 

““అయోధ్యలోన. గల వాడల వాడల పిన్నవాం[డ” (పాలపర్తి). 

“అయోధ్యలోన( గల వాడల నాడెడు పిన్నవాం డి” - అని క. టె. (ప్రతుల పాఠము. 

ఇదియే మెల్తరము. 
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103. *సుదరాలు' 
టు 

కకిత్ర ముద్దరాలు చిత్తవాక్ళ_ర్వంబు అందు” 9-954 

65ర్చీత్ర సుద్దరాలు వా. రలూడి (““సుద్దరాలు== కుద్దురాలు” అసి కల్టూరిరివారి టీక.) 

వత కుద్ధురాలు ఆని పాలపర్తి. డ. ద. | పతుల పాఠము. 

“ముద్దరా: అనగా ముగ్గ. ఎ ఎకువ తెలి వితేఃలు లేనిది. కనుక “చి త్రవాక్క_ర్మంబుల 

సీత ముద్దరాలు” అనుటలో అర్థొచితి లదు. “సుద్దరా. లఅనంగా “వర్దురా' లని యర్గమగునేమో 

విచారింపవలసి యు పైది. 

టా వై "4 దారా 3 
'ద్దురాలు' ఆము బాఠమున్నది గనుక, దానిని [గ్రహించుట యలు. 

104. “రాజయోగి సిద్దుండు” 

“జ రాజయోగి సిధుండై. కలాప | గామంబున నున వాడు” ర్రి_ల6$8 

హ. తం. వా. కల్లూరి. రాయలు. బులుసు. 

“ఆ రాజ యోగి! అనుట అపపాఠము. “ఆ రాజు యోగసిద్ధుండై” అని యుండ(చగును, 

ఈ్వాంల్తి డా వా స్తే యోగసిద్ధః క కొలరాప' గామ మా'కితః” 12.8 
హం ట్ల 

105. 'నత్యధృతి 

కక శాం CDE గాంగ nn” MXM mn ఈ క దగా 

నో ఖో ఇన అ చ ద వనంబున నూర్వశిఐ గనిక నతనికి రెతఃపాతంబజై* 9657 
f ణు ల 

హ. తం. వొ, కల్లూరి. రాయలు. బులుసు. వాలవ & 

ఈ పాఠమున సాధహై టున్న ది. వనమునకు(6 బొయి ఊర్వశీ గనినవా(డు సత్యధృకి 
రాం ఫు Pa) 

కాండు. అతని కముమారుథయు శరద్వంతు.డు. అతని పే దీ పళమున లు ప్రమైనదె. 
ఓ; న అ జో 
శతానంచునికి. , .సతధ్యరి పుళ్లు; నతనికి శరద్వంతుండు పుద్రై; నతండొక,_ దాక 

Waa లోల లలా 99 ర్యా నర అ కుం రో వనంబున మూరగశిం గగాని ఆది వాత !పతుల పాఠము. 

గర సంబేఒపత ! దేతకి 91.86 

రొ, జ గబ నెల. ఇ అండి ద జి కాడు చి 99 ఉ'తాంగదుండు గధరులచెక నితారుక డ్రయె 9.668 
శు Val ణా అజా ఆ హ. తం. వా. కలూడి. రాయలు. బులును. 
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'నామ్నా తత్సమాన నామ్నా చి తాంగదేన గంధ ర్వేణ యుద్ధే చితాంగదః హతః” 

కొబట్టి 'గంధర్వునిచేతి అని యుండుట యుచితము. 

107. *కులనాపకుండు' 

“'భోజకుల నాయకుం డైన పాపుండు కంసుండు'” (10. పూ, 24) ఇది “తలి పా 

“భోజకుల పాంసనుం డైన కంసుండు” - వా. రాయలు. బులుసు. 

“భోజకుల నాపకుండైన ఐ పాపుండు కంసుడు” = కల్టూరి. 

“భోజకులనాపకుండై న పాపపు కంసుండు”” = క. 

+ 

““పాపో భోజానాం కులహెంసనః'” అని మూలము. 1-35 

మూలమును బట్టి 'కులపాంసనుండై ని అను పాఠము సరియే కాని “కులనాపకుండై ని 

అనునదే కవిపాఠముగా [గహించుట సమంజసము. ఎందువ త్ల ఫ్ర 
3 

వనయగా “కులనాపకులి డనుట 

లోకమున నెక్కువ వాడుకలో నున్నది. వాడుక పదముల నుపయోగించుట పోతన కిష్టము. 

(బౌను, _ “నాపకుడు. Destroyer, ruiner = నాశకుడు == నశింపచేశేవాడు. కుల 

నాపకుడు-] 16 Curse of his father's line” అని చెప్పి, ఈ [కింది 1పయోగమును 

సూచించినాండు. 

“నను రఘువిరపత్ని( గులనాపక ! పట్టందలంచెదు' (రామాభ్యు. 5-184) 

ఈ పాఠము, 1917 వావిళ్ళ ముదణములో- 'కులనాశకి అని దిద్ద(బడినది. 'కులనాపక | 

శబ్దము తప్పని పరిష్క__ర్తలు భావించియుందురు. అట్టు భావించువారిప్పటికిని కొంద అున్నారు. 

వారికొజకు మతి రెండు [పయోగము లిచ్చుచున్నాను. 

““కులదీపకు(డు పుట్టం గులము వర్ధిల్టు( 

గులనాపకు(డు పుట్ట గులమెల్ల దుంగు" 

వేటూరివారి (పతి. (బసవ. పు. ౨౦) 

““పల్టదులచెత వంశనాపకులచేత 

నల్పడలబేత దర్పించు. గలియుగంబు”” (జైమిని. 8-212) 

ర. కర్త, ఈ పద్యమును “బండగు(డు' అను పదము! కింద నిచియు 'నాపకి 

బమును చెప్ప మజచినా(డు. శ. ర. లో లేదు గనుక సూ. ని. చెప్పలేదు. 

108. *“సామరూపంబులగు” 

“అని మతియు సామరూపంబులగు పలుకులు పలికిని” (10. పూ. లిక్) 

వా. రాయలు. బులును. 

““సామభేదంబులగు పలుకులు పలికిన'” - హ. తం. కల్టూరి. 

ఈ పాఠమే సరియైనది. 

“ఏవం స సామభి ర్భేదై.౩'' అని మూలము. 1.46 
Creal 
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169. “అనుమతింపంబడు' 
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111. “ఉరుకాయు(డుి 

“కోణంబుల శంఖ చ క గదాధరుండెన యురుకాయుం ండును మీ* దుపే Mn 
రా 

కాతురు” 10. . 295 

వా. రాయలు. బులును. 

“ఉరగ శయనుండు” అని హ. కల్టూరి. 

“ఉరుగాయుండును” అని తం. పాఠము. ఇదే సరియైనది. 

“ఉర్హుగాయః. N. Vishnu, the Asvins, Soma and Indra” (ఆపై) 

ర్తి రకత రూపి ణ్యురుగాయహాద యోః 

కరోతి మానం బహుధా విభూతిధిః” (ద్వి. సం. 9-18) 

“ఉరుభి ర్మహర్శి గ్ల రియత ఇ త్యురుగాయో భగవాన్” (వ్యా) 

112. 'ఎజీంగిస వారికి. దోంతువు” 

““ఎజి(గినవాదికి. దో(తువు 

నెట్ [బక్చతిం జరి జగము నిర్మింప నా 

తెజ6ంగున రక్షింపలణ న 
వ్యా టో pa జో ఇ ణా $9 

తెఅిగుసం | బహారింప రు; దుతెజ,గున నిశా! 10. పూ. 561 

అజానతాం త్వత్పడదవీ మనాత్మ న్యాత్మాత్మనాభాసి వితత్య మాయామ్, 

సృృష్టా వివాహం జగతోవిధాన ఇవ త్వ మేషోంత ఇవ |తిశ్మేతః” 14-19 

'త్యత్సదవీం తవ స్తరూపం అజానతాం అనాత్మని పకృతొ ( సితః, ఆకైశవత్వం ఆత్మ 

నైవ స్వాతం త్యణ మాయాం వితత్య ఆఖభాసి, కథం జగతః సృష్టా అహ మివ (బ హ్మేవ; 

విధానే పాలనే ఏష త త్వ మివ; అంతే పళయే తి త ఇవ.” (వా 9.) 

'దేవా! నీవు, నిన్మెణు (గని వారికి |బహ్మవలెను, విష్టువువలెను, రుదునివలెను తో(తువు' 

ఆనీ తాత్పర్యము. 

118. *ఎఆింగిన వారి యొజణుంగమి' 

““ఎజీ(గినవారి యెజుంగమి 

యెలుగమె బహుభాష లేల యీశ్యర | స్ పెం 

పెణు(గ మనోవాక్కులకున్ 

గుతీసేయం గొల.ిగాదు” 10. పూ. 574 

తం. వా. కల్టూరె. రాయలు. బులుసు. 

(రర 
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14. 

గ్రామాటలు 2 కు దుం 

ద్ 5 

త్మస్యరూపుండు గావు మడు - అ త్న 
కలీ 

ఈ 73 

గుదురు గాక. ఎందుకు 

సధ 

గోచరమ్”” 
ఇని రు 

అర 

(వూ. 

రయ 

"99 చె 

గి” ఆను పాఠాంతర మునాటు 

దౌ 

వెభవం త 

సీమ ఇతి 

ఆదీనాం-తవ ల 
నూ తుమేమ 

/ 
““జానంత ఎవ జానంతు కిం బహూకాంన 

'రటలు(గన్ బహుభాషతెలి.___- (హ.) 

“ఎఏఅుగనివార మెజీింగియు 

““ఎజిగినవార అలు ౨౫పచు 

నజు(గని బహుభా 

“కేనితు వయం .జా 

ఒక 
నో 

'ఆత్మ = వల్లభు( 3” 

180" 
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115. “వేంటాడించెన్ ' 

“వేగ గల చెజకు వింటను 
బాగుగ సీలోత్పలంబు బాణంబుగ సం 

యోగంబుచేసి మదనుండు 

వేగిరమున విరహిజనుల వేటాడించెన్'” 10 పూ. 165 

హ. తం. వొ, కల్లూరి. 

““వేటటాడె నొగిన్'*_- రాయలు. బులుసు. 

ఈ పాఠమే సరియైనది. మదనుడు తానే వేటాడును గాని, ఇతరులచేత ఆగించ(డు. 

1922 _ వావిళ్ళ పతిలో _ “వేటాడె నొగిన్' అనియే యున్నది. 

116. *యానంబు” 

““కొంటివి మా హృదయంబులు 

కొంటివి యానంబు లజ్జ గొంటివి'’ 10 పూ. 520 

వా. బులుసు. 

“కొంటివి మానంబు” అని తక్కిన |పతుల పాఠము. సరియైనది. 

1922 _ వావిళ్ళ ము[దణములో - 'మానంబు అనియే యున్నది. 

117. “రాజిల్లెడు చీరెలు” 

. “రాజుల నెజు(గవు బలిమిని 

రాజి లెడు చీర లీవు” 10 పూ. .822 

హ. వా. రాయలు. బులుసు... 

“బలిమిని రాజిల్రైదు, చీరలీవు” - తం. కల్టూరి. డ. 
ఈ పాఠమె సరియైనది. 

118. *దానవి చనుబాలు” 

“కన్నులు దెజవని కడు జిన్న పాప(డై 

దానవి చనుబాలు (దాగి చంపి = 10. పూ. 928 

అన్ని [పతులలోను ఇదే పాఠము. ఇందు *చంపె' నను కియకు కర్మలేదు. “దానవి. 

జను(బాలు (దాగి చంపె” అని యుండందగును. చనుబాలు (తాగి, దానవిని చంపెను - అని 

యర్థమగును. 

119. “మ్మూతంబులు (నవింపి 

“మకుు_వం [గేపులం దలంచి తలారింపక తమకంబులం దమతమ యంత నంభార 

వంబులు సేయుచు నూధంబులు (సవింప( బరువులిడు ధేనువులును” . 10 పూ. 1195 

తం. వా. బులుసు. 



182 శ్రీమహాభాగవతము 

పొలములనుండి యావు లిండ్లకు పరువెత్తు నపుడు మ్యూతములు (సవించుట కలదు. 
ఆ విషయము చెప్పుట స్వభావ వర్ణనము మాత్రమె యగును. “కేపులం దలంచి, ఊధ ంబులు 

| సవింప( బరువులిడిని వనుటలో, డేనువులకు బిడ్డలమి. (దగల | ఎమాతిశయము, శీరస మృద్ధియు 

ద్యోతకము లగును. కాంబట్టి యీ పాఠమే గుణవంతము. . 
హరివంశములోని ఈ కింది పద్యము, ఈ సందర్భమున బఠింపందగినది 

స పమదము లుల్లసి ల్హ( దనుపార(గ నిదలువోయి పల్మయున్ 

గమియ నెమర్చి మే వజుగలాం టొరి. బెండలువెట్టి లెచి వ 

తృముల( దలంచి పంచితిలి చను e( జే, పొచవంగం బెంపుతో( 

గొమరుగం జారుహుంక్కొతుల గోవులు చెన్నువహించె మందలన్”” పూ. 8-166 

120. “అభ్యంజ్యమానలై " 

“అభ్యంజ్యమానలై జలకంబు లాడ కయు'' 10 పూ. 1246 

హ, మృగీ. తం. కల్లూరి. 

''అభ్యంజ్యమానలై మాతల లంటుకొన్నవారై”' (కల్లూరి. 

““అభ్యజ్యమానలై'' _ వా. రాయలు. బులుసు. 

ఈ పాఠమే సాధువు.- 

''అభ్యజ్యమానా అక్న ,_తోపమజ్జనాః” 41-26 

121. “కృతదృష్ష' 

““వెవు రజోగుణంబున నఖిలంబును సృజించి కారణరూపంబున. దదనుపవిష్ణుండవై. 

కృతద్భష్ట 5 కార్యరూప [పపంచ చాకారంబున దీపించుచుండువు.”” 10. పూ. 1499 

తం. కల్లూరి. 

“ భతదృష్ట షి వా. రాయలు, బులుసు. 3 

ఈ పాఠము మూలానుగుణము.-= 

“శుత |ప్రత్యక్ష గోచరమ్”' (18-19) నాగర లిపి. (పతి. 

శుతి పత్యక్ష గోచరమ్'” అని తెలుగు లిపి పాఠము. 

122. “అసితా[భ' 

“వా తాయన రంధ నిర దసితా తా[భ మహాగరు ధూపధూమముల్ తోయదపంక్తులో 

యనుచు” | 10. పూ. 1596 

ఇది - “హి వాఠము. 

“రం|ధ నిర్గత సితా!భ''_తఐం. వా కల్లూరి. రాయలు. బులుసు. 

ఈ రెండును ఆపపాఠములే. “రం! ధనింరి దసితాభి అని యుండవరె. “అసి తాభ =నళ్లిని 

కాంతిగల, మహాగరుధూప భూదుముక ” అని యర్థము. 
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128. 'రుక్కధర రుక్మ నేతులు” 

-. “ఇట్లు రుక్మి రుక్కధర రుక్కబాహు రుక్మ కేశ రుక్కనే|తు లను నేవురకుం జెలియలై న న 

రుక్మిణీదేవి” 10. పూ. 1890 
తం. కల్టూరి. . a, ' . ॥ 

'“రుక్కరథ.. .రుక్క నేతులను నెవురకున్ 

వా. రాయలు. బులుసు. హు. 

““రుక్మ్య[గజో రుక్కరథో రుక్కబాహు రనంత౮ః 

రుక్మ కేశో రుక్కమాలీ రుక్మి ణ్యషా ం స్వసా సతీ’ ధ్లి_22 

అని మూలము. 

కా(బట్టి, 'రుక్కధరి - తప్పు; “రుక్కరథి' - ఒప్పు. 
'రుక్కనేతి పాఠము తప్పు: 'రుక్కమాలి' అని యుండుట యొప్పు. 

పాఠము, - “రుక్మి రుక్కరథ. ఉం, రుక్మమాలు రను నేవురకున్' అని యుండనగునని 

124. “నిదవోవు' 

వే 4 

నిర్గనుం డై నను న దవోవ”' 10. పూ. 1698 

“నిం[దు( టోలు" _-_ మృగీస్థలం, (వాంత పతులు. 

బులుసువారు 'న్మిదవావు' అను పాఠమును |గంథమున నుంచి, అడుగున, - “ఇది సరిగా 

న్నట్లు తోచదు. నిందు ట్ నోలు' అని యుండుటయే యుచితము. పెక్కు (పతులళ కసి 

ఠమే కాన వచ్చుచున్నది” అని [వాసినారు. 

“అసంతుష సకృల్లోకా న్నాప్నో త్యపి సురేశ్వరః 

అకించనో౭౬పి సంతుప్ట శేతే సర్వాంగవిజ్వరః'' రపి - లది 

అని మూలము. 

సేత్రే సుఖమా స్త ఇత్యర్థః, తదేవాహ - సర్వే ష్యంగేష వాకృాణ్యాదిషు విజ్వరః 

తాపరహితః'' అని వ్యాఖ్య. 

'విజ్ఞరః' అను పదము ముఖ్యముగా గమనింపవలసినది. ఇందు కింకొక యుదాహరణ- 

““'యస్యాం స్వధుర మధ్యస్య పుమాం శ్చరతి విజ్య 

'విజ్యఃర నిశ్చింతః (వా క్ట) 

'అకించను(డై నను, సంతుష్టుం డై యున్నచో - విజ్వరః సన్ శేతే నిశ్చింతగా నిద 

వోవును' అని మూలమున దున న్న యర్థము. ఈ యర్థము “*న్మిదవోవు' అను 'పాఠమున సిద్ధింపదు. 
“నిశ్చింత గా” అను నర్థ మంటు లేదు. కనుక వ వ్యర్థము. 
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“ఇందు! బోలు ననుట మూలార్గస్పురణమున్నది. ఇన భావానువాదము. ఇం} దునివలె 
చ ల ము ఇ” 

సుఖముగా నుండునని భావము, నిర్ధనుం నను నిం'దు(బొలు అను పాఠమున అఖండయతి. 

125. “నుతకును' 

“కని జాంబవంతు(దా మణి. 

గొనిపోయి సమీపశై ల గుహం జొచ్చి ముదం 

బున దన కూరిమి సుతకును 

ఘనకేశీ కందుకంబుగా( జేసె” 

తం. వా. కల్లూరి. రాయలు. బులుసు. మృగిస్థలం. 

“సుతునకు' '__-అని [వాంత్మపతుల పాఠము. 

ఇది సరియైనది. జాంబవంతు( డా మణిని కందుకముగా( జేసినది అతని 

గాని, కూ(తునకు కాదు. 
““సోఒపిచ[కే కుమారస? మణిం 'కితనకం బితో 

“ 

126. “బాలిక కెదురి” 

““హరి,..గుహాంతరాశళంబు సొచ్చి చని యక్క_డ నొక్క బాలిక కెదుర 

యమ్మ ణి శేష్టంబు( గని 

అచ్చు పతుల పాఠము. 

““జాలున కెదుర” అని [వాం౦త పతులు _ ట. గ. పాఠము. 
[షూ 

127. 'బాలకడకు” - *చానిదాది” 

“యదు, వల్దభు( డా బాల కడకు వచ్చిన గుండెల్ 

జల్దన(గ ( జూచి కంపము 

మొల్టంబుగ దాని దాది మొబవెనై.'' 

అని అచ్చు పతులు ల 

10. ఊ. 56 

కుమారునికి( 

56-16 

[వేలం గట్టిన 

10. ఊఉ. Gl 

10. ఊ. 62 

“యదువల్దభు( డా శికువుకడకు వచ్చిన... వాని దాది మొజవెలి'' అని _- క.చ. ద. 

ప. గ. జ (పతులు. 

128. “స్వనములకరణి' 

నక య 

ఈ పాఠమే నరియెనది. 'నదముల కరణి= (చిన 
య 

లివ్ ఇ జ ఒర రజ wr జరి 95 fd 2 
sere) ప నన (ఏటి) ముడువు (శ 0 సా చా | 

లో 

10. ఊఉ. 800 

) మడు(గులవరో _ అని యర్థము, 



లి ఇ, 3 

“పిదుగులగతి నుడుగణము రాలె 

హా, మృగిసలం 
థి 

.- ఈ పాఠమున యతి తప్పినడి. 

““పిడుగులగతి నుడుబ్బంద మడలొ” 

తం. వా. కల్లూరి. రాయలు. బులుసు. 

ఇతి యతిరక్షణార్థము కల్పితమైన పాఠము. 

185 

10. &. 896 

పై పాఠముటోని మాటలనే - *పిడుగులగతి రాళ నుడుగణంబు అని మార్చుట 

సుఖమెన పరిష్క_రణము. 
న 

130. 'ఆ(కగొనంగ' 

““చువవిదారుండు తోడన తచ్చరావళి 

న్నాశకగొనాక |దుంచె” 10. ఉ. 482 

mn ఆ 2 ష్ Yn. పాతు 
డాం లె. గలం. | లెటుర Wd 5 | 

“ఆశగొనంగ(|దుంచె” అని తక్కిన అచ్చు'పతు లన్నిజిలోను పాఠము 
(an ఆ 

““ఆ(క నిర్ ధము-అడ్డు అని బులుసువారి ఉక. 

ON జ గా జా జ ఇ గా Ca న. సన. రి గ్య జం చ మురార బాణుని శ రావశిని_ అడ్డుకొనంగా [దుంచెను -అనుటలొ అర్థము అదు. 

ఆశకగొనక =లెక్క సేయక, సిర్నిరోధముగా, తుంచెను' అని కవ్యుద్దిష్టారము. “కొనక 

అను నర్ధమున 'కొనాక' అని పయోగింప( బడినది. (“మడాక' వలె.) [ప్రయోగ విశేష మను 

కొనుట యుచితము గాని, పచ్యభావమునకు విరుద్ధముగా “కొనంగ' అని మార్చుట యుచ్చితము 
కాదు 

131. 'తెలు పె” 

“హలమునం, దివిచిన కాళింది వయ్య దెలుపై నేండున్, భువి నుతికెక్కైను రాముని, 

[పవిమలతర మైన బాహు బలసూచకమై.” 10. &. 502 

తం. వా. కల్లూరి, రాయలు. బులుసు. కొన్ని వాత పతులు 

యమున నలుపు గాని తెలుపుకాదు---““అద్యాపి దృశ్యతే రాజన్ యమునా కృష్ణ. 

వర్మ్యనా” అని మూలము, 65-88 

కా(బట్టి 'తెలుపె' అను పాఠము సరికాదు. 

“కాళింది వయ్య తెజపై "అని'హిపా..ఈ పాఠమునను అర్థము సరిగా నేర్పడుటలేదు.. 
“కాళింది (వయ్య దెలియ నేడున్” అని “మృగీ (పతిలోను, “కాళింది రొయ్య... 

అని గ. డ. (ప్రత లలోను పాఠము. 

[వయ్య = చిలిక, పాయ .-|కయ్య= కాలువ. 

ఈ రెండర్థములును సరిపడునవే. కావున ఏ పాఠమైనను తీసికొన వచ్చును. 

5 
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అని 
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- పోయి వటుకొనాారే డని యరము. కాయలMWుటి యీ రెండు 

చి ౧మె 
2 

డి. రాయలు. 

అని హా, 

ఏ జలంబున( [దు 

టార్చి యంత విరథుం డగుచున్ వెస. 

మరకత రచితముల్ మదిర అమరి 

'శ|తువు విరధు(డు కాంగా 

, ఏదయినను !గాహ 
in] 

అలి” 

“విరథుం డగుటన్' 

“విరథుం డగుచున్' 

“చాప 

ఠము 

“మదిరలు” 

నుక ఈ పాఠము సరికాదు. 

138. 

186 

1832. 

హౌ 

ep మదురు 6౯ Coping, the cope or crown of a wall. గ్ 
46 

675 

10. &. 6/౧] 

10. &. 

న యతిభంగవ 
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హ్ 
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నత 

wm 
tu 

పిడుకొలుప వా అద 
Co Dl 4 

“ కడ(కనేతేరి 

“ వి దృకొల్పప ' 

134 

185. 
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ఈ పాఠమున యతి తప్పియున్నది. 
స త్కారంబున వీడుకొన నతండును ___-హ, 

ఇందు యతి కుదిరినది గాసి, అర్థవ ము చెడినది. “వీడుకొనుటి యనంగా సెలవు తీసికొని 

వెళ్ళిపోవుట. పద్యమున సరిపడదు. 

“అ. థాదిశ తృయాణాయ భగవాన్ దేవకీసుతః'’ T7112 

అని మూలము. “!పయాణాయ ఆదిశత్ _- అన(గా - ఏశడ్కాల్పెను 3 అని 
థి 

ను (at నా లో 

అందువలన పాఠము, “స, త్కారంబున ఎడ్కాలుప నతండును” అని సవరింప(బడినది. 

1836. “వారింపి 

“కాంచన రత్నభూషణ నికాయము( దాల్చి సముజ్జ్యల (ప్రభ దంచితమూ ర్తి నొప్పి 

పణిహారులు ముందట. [గందు వాయ వారింప సహోదరుల్ నృపవరేణ్యులు పార్వ్యములనే భజింప 

నెతెంచెను” 10. ఉ. 819 

తం. వా. రాయలు. మృగీ. 

ఈ పాఠమున, మూడవ పాదమున !పాసము తప్పినది. 
LL 

“కందు వాయ వా, రించి” _ బులుసు. 

ఇందు (పానము కుదిరినది; అర్థము తప్పినది. 

“కందు వాయ వా, రించి” - హ. కల్లూరి. 
We 

137, “రవి (పకాండ' 

“సారథిమాట కాత్నమో, దంచి రవ్మిప కాండరుచిదీపిత చాపము దాల్చి" 

10. ఊ. 874 

హ. తం, కల్లూరి. రాయలు. బులుసు. 

“ఆత్మ మోదించి యుదా త్రకాండరుచిదీపిత'” _ హు మృగీ. 

ఈ పాఠమే ఆర్థవంతము. - “రవి పకాండరుచి' అరము లేనిది 
థి 

188. “ఓహో” _ 'ఆహాకారములు'” 

“ఓహో యని భూతావలు 

లాహాకారములు సేయి” 10. &. 859 

హా. మృగీసలం. 
థి 

“హాహా యని భూతావలు, లాహాకారములు సేయ’ 

తం. వా. రల్టూరి. రాయలు. 
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! 

సచరాచర జాలమును ఒక ఇ 

సరించినదే కదా 

న' అని యుండనగును. అపుడు 

(గా మెడకొంకి (Collar bone.). 

(a) 

నార లు 
eles Cull 

చో 
చం “జు తువుి య 

త తూలతృణంబులుం బలని” 

ఎగుర(గొట(బడిన దూది పింజలవలె'' 

(on 
నాడ, జిక దా 

140. “వమరుదతి 
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141. “భర 
“తరళాక్షులార ! మద్భ క్తి చేతనులకుం 

దనరుమోక్షానంద దాయ కంబు 

జపత పోోవతదాన సత్కర్మముల భక్తి 

గలుగంగ నేరదు 10. &. 1067 

హ. మృగీ. కల్టూరి.. (ఈ పాఠము సరికాదు) 
“ముక్తి గలుగంగనేరదు” అని తక్కిన ప్రతుల పాఠము. అదె సరియైనది. 

“ముయి భక్తి రి భూతానా మమృతత్వాయ కల్పతే” 52-46 

142. 'ఉమాధినాథ చతురాస్యులు' 

“సీపద భ క్తకోటితో 

నరయ నుమాధినాథచతురాస్యులు. బోల రటందు వెప్పుడున్” 10. &. 1181 

తం. వా. కల్టూరి. రాయలు, బులుసు. 

“రమాధినాథ చతురాస్యులు _ హ. 

“రమాహినాథ చతురాస్యులు” - మృ/స్థలం. 

ఈ పాఠమె సరియైనది. ' 

“యదా శైరాంతభర్తా న్మే నానంత కం రజః పియఃో 86-83 

143. “సననందను(డు పృచ్చకుండు” 

ము న్ని యర్ధంబు శ్వేతద్వీప నివాసు,లైెన సనక సనందనాది దివ్యయోగీం దులు 

[పళ్న సలిపిన వారలకు సనందనుండు చెప్పిన |పకారంబు నీ కెణింగించెది 10. &. 1199 

అన్ని పతులలో ఇదే పాఠము. ఇందు, ననందనుశే (పశ్న సలిపి, సనందను(డే 

సమాధానము చెప్పిన ట్టున్నది. అది పాఠములోని పొరపాటు. 

(ప్రశ్న చేసినవారు శ్వేతద్వీప నివాసు, లైన యోగీం[దులు ; సమాధానము చెప్పినవా(డు 

సనందను(డు. నం. 

“పవచనె ఏకం చ్మకుః సనందనం 'పతివకారం చ్మకుః. అపరే సనకాదయ స్సర్వే 

శు హూవషవో బభూవు రితిశేషఃి” (8-11) వ్యాఖ్య. 

కాయిట్టి, పాఠము - “శ్వతద్విప నివాస్సులైన దివ్యయోగీం[దులు |పశ్నసలిపిన వారలకు 

సనందనుండు చెప్పిన [పకారంబు సీ కెజింగించెద* అని యుండవలయును. 

144. 'శుకుండను దై త్యుని' 
“వకు డను దైత్యుని తనయుడు . 
వృకుం డనువా( డొకండి ౨ 10. ఊ. 1288 

[(పతు లన్నిటను పాఠ మిదే._-- 

““వృకోనా మాసురః పుత శృకునేః పథి నారదమ్. దృష్ట్వా” " 
అని మూలము. 88.14 
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ట్ట, వృకు(డు శకునికొడుకు గాని, శుకునికొడుకు కాడు. కవి పాఠము- “శకుని 

యను చెతుం తనయుడు అని యుండి యుండును. అది వాత (పతుల 
క. 

| 

145. ‘'శరణ్యునిన్' - “న్నేశునిన్” 

కనని యచటం గనుంగొనిన సర్వశరణ్యునిం బుండరీక నే 
[తుని నిజధామ, వైభవ సమృద్ధికి. దన్మహనీయ మూ్రికిన్ 

మనమున మోద మంది” ఎ 10. ఊ. 1818 

అన్ని |పతులలోను ఇకపై యున్నది. “శరణ్యునిం బు బుండదికి అని యుండుట సరికాదు. 

శరణ్యుసి, నేతుని - అను నవి ద్వితియాంతములు కా వ్ర; షష్ట్యంతములు. ' *సర్వుశర 

ణురుని యొక్క, పుండరీక నేతుని యొక్క_ - ధామ సమృద్ధికి అని యర్థము. 

“పశామ్య వైష్ణవం ధామ పార్థః పరమవిస్మితః” 

క రయ్యిన, య. - అను విభాగము పద్యార్థభంజకము 

“శరణ్యుని పుండదిక న్నెతుని ఆని యుండనగును. 

రెండవ చరణమున -_ అప్పకవీయము |పకారము - యతిభంగము. 

(చూ. యతులను గుజిం చిన విమర్శ.) -- | 

89-63 

(1 గ 

EY 

రో 

146. *“చాలకుందురంటి 

““హరినామాంకితమైన గీత మొకమా టాలించి మూఢాత్ములున్ 
రతిం బొంద(6గ6౬ జాలకుందు రంట యా విశ్వాత్ము సీక్షించుచున్ 

బరిరంథించుచు నంటుచు న్నగుచు సంభాషించుచు న్నుండు సుం 

దరు లానంచనిమగ్నలౌట కిలం జోద్యం జెమి భూవల్చభా!” 10. &. 1821 

తం. కల్టూరి. Wr 

'మూఢులును విరతిని పొంద. జాలకుందు రంటి - “సుందరు లానంద నిమగ్న లౌటకు 

చోడ్ధుమేమి * అను వాక్యములకు అర్థమున పొందిక లేదు. కను ఈ పాఠము సరికాదు. 

““ విహరిం వొంద(గ( జాలియుందు రంటొ 

అని _ హ. మృగీ. వా. రాయలు. బులుసు. (పతుల పాఠము. 

ఇదే సరియైనడి.- 'హరినామాంకితమైన గీతమును ఒకమా టాలించినంత మాతముననె- 

మూఢులును = విరతిని క. రట. నీరంతరమును కృష్ణునితోనె కలసిమెలసి" 

యుండు సుంచరు లా] నంద నిమగ్న లౌటకు ను వోద్య మేమి 1 a అని యర్థము. _ ఇది మూలము ననుస. 

ర 

దించినది. 

tc [శుతమ్మాతోఒపి యః పుంసాం [పస హో 

ఉరుగాయోరుగితోవా పశంలీనాం చ కి 
జగ్ Wm 

క్రి 90.26 

ఇతే తపః 90-27 
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147. 'కారణంబెన' - “జో్యోతిన్స్వరూపంబు 

“అస దుద్భవ సతి లయ కారణంబైన 

దేహేం[దియాదుల( దిరిముగాగ (6 

ంజో తి స్ప్వ్వరూపంబు” - 11-57 

పరంజ్యోతి స్యరూపంబు'' అని తక్కిన (ప్రతుల పాఠము. 

ఉద్భవస్థితిలయములకు కారణము పరమాత్మ గాని, దే హం[దియాదులు కావు. కావున 

““కారణంబైన దేహేం[దియాదులన్'” అను పాఠము సరికాదు. _. 

“పరంజ్యోతి స్యరూపంబు - దే హం[దియాదుల, జొనుపు'” అను పాఠమున ఎట్లు 

చూచినను అన్వయము కుదురుట లేదు. 

'ఇం|దియాదులన్ = ఇం|దియాదులను, చొనుపును” - అను పక్షమున, ఎక్కడ 

చొనుపును * అను [పశ్చకు సమాధానము కనంబడదు. 

'ఇం|దియాదులయండు - చొనుపును అను పక్షమున, దేనిని చానుపును ? అను | పశకు 

సమాధానము కన(బడదు. 

పాఠ మీ|కింది విధముగా నున్నచో అర్థము సరిపడును.- 

“అస దుద్భవ స్థితి లయ కారణం బయి 

హేందియాదులం దిరముగాంగ (6 

జొనుపు నెప్పుడు పరంజ్యోతి, స్వరూపంబు” 

పరంజ్యోతి (కర్త), లస. *,.కారణంబై, దేహం దియాదులందు, స్వరూపంబున్ = తన 

రూపమును, అనగా తన తేజమును, చొనుపును-అని యర్థము. ఆ తేజమే. పరత_త్త్యమని భావము 

“దేహేం[దియాసు హృదయాని చరంతి యన | 

సంజీవితాని తవేహి పరం నరేం|ద [1 8-89 

“విశ్వస్యస్థి త్యుద్భవ్న పళయానాం హేతు; స్వయం చ అహేతుః 

హేతురహితః న నారాయణ ఇతి. పరమేవ తత్త్వ మవేహి”” (వ్యా.) 

జొనుపు నెప్పుడు పర 

ఇది తం. పాఠము. - 

థ్ 

148. 'అనలుండు చననిభంగి' 

“జ్వాలల ననలుండు( జనని భంగి 

నిం దియంబులు నాత్మ నెనయవు'” 11-57 

తం. వా. కల్టూరి. రాయలు. బులుసు. 

“ జ్వాల లనలునందు. జనని పగిది”_హ 

ఈ పాఠమే సరియైనది- 

_ “నైతన్మనో విశతి వా గుత చక్షు రాత్మా 

[పాణేందియాణి చ యథానల మర్చిష స్స్యాః' 8.40 

వాగుత వా గపి చక్షుశ్చ ఆత్మా బుద్ధిశ్చ [పొణశ్చో (క్రియాళక్ర్యా న (ప్రాప్నోతి. 

అన్యాని చేం్యదియాణి. యథా అనలం స్వాః స్వాంశభూతాః అర్చిషః విస్ఫులింగాదయః' (వ్యా) 
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149. లౌకిక వర్గితంబులు 

“కర్మాకర్మ వికర్మ  |పతిపాదకంబులగు [శుతివాదంబులు లౌకికవర్ణితంబు లట్టి 

యామ్నాయంబులు సర్వేశ్వర స్వరూపంబులు' 2) 11.60 

హ. తం. వా. కల్టూరి. రాయలు. బులుసు. 

"క ర్మాకర్మం వికరే ర్మతి 'వేదవాదో న లౌకిక” ల్రీ_47 

“కర్మ విహితం. అకర్మ త ద్విపరతం నిషిద్ధం. వికర్మ విగతం కర్మ విహితా కరణం. 

పతర్ | తయం వేవవాదః - వేదై కగమ మం. న లౌకిక” (బ్యా) 
లు 

"కరా ర్మాకర, శ్రి వికర్మత తము నలన తెలిసికొనవలసినది. అది లౌకిక విషయము 

కావున * 'శుతివాదంబులు లౌకిక వర్థితంబులు'” అను పాఠము సరికాదు. 'కర్యాకర్మ 

వికర్య విషయము  చేదవాదము గాని లౌకిక “ంబుగాదు' అని యుండుట యుచితము. 

150. “'మూలభిన్నానువాదము' 

గ Cx ర వే గ్రా 0౮ లో cA గుచుండు ననవరతము.”' | ll.7& 

తం. వా. కల్లూరి. రాయలు. బులుసు . 

తా “మృదుల పక్వాన్నములను దా మెనంగంగోరి” అని “హి పా. 

'మృదుల...ములనుమాని” అను పాఠమున యతి సరిపడదన్న భావమున 'మెనగ గోరి” 

అని మార్చినట్లున్నవ. కాని మార్చ నక్క_అలేదు. (చూ. యతులను గుతించిన విమర్శలో.) 

తిమాట యెట్టున్నను, అనువాదము మూలమునకు సరియైనదికాదు. 

“యద్దాణభకోవిహిత స్సురాయా. 
స్తథాపకోరాలభనం నహింసా 

ఏవం వ్యవాయః | పజయా నర త్రై 

కమం విశుద్ధం నవిదు స్య ధర్మమ్.” | 5-19, 14 

పద సా 6 న ఏవవిపొతః నతుపానం. పో 

దేవతోద్దేశేన య 'త్పశుహననం తదాల 
భనం వ్యకాయో౬పి | పజయా నిమి త్రభూతయా నతు రతై స్ట్" (వ్య. ల 

స చర చం రు చ £ వ t యజ్ఞ సమయమున నైనను సుర న్యాఘాజణింప వలసి సడే" 'కాని, తాగరాదు; దేవతా 
ఇ 

( 
పో కనా  తురాయాః ' మాణభక్షః యద అవ ఘాణ 

> లో అవీ 

రవ్యాలభన మవ విహితం నతు హింసా - అయమర్థః. 

ధే పశువు నాలభింప( దగునె కాణి ఇతర; త హింస చేయరాదు; స్రీతోడి కూటమి. 

సంతానార్థమె కాని కవల కామత్ప ప్రికొజుకు చేయరాదు - అని యర్థము. 
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151. “నువర్గు(డు' 

““హరి...హంసుండు సువర్ణుండు వైకుంఠుండు...అను 

దివ్య నామంబులం. ..గణుతింపంబడు”ి 11-77 

తం. వా. కల్టూరి. రాయలు, బులుసు. 

“సుపర్లుడు* అని. హ. పాఠము. సాధువు. 

“హంస స్సుపర్ణో వై కుంఠః”* అని మూలము. వ్ -పిలి 
ఆతా 

152. “అజగరము' - “జలధి గజములు” 

అవధూత గురువులు ఇరువది నలుగురు. వారిని తెలుపునది యీ [కింది వచనము. 

“భూ గగ నానిల జల కృపీటభవ సోమ సూర్యు కపోత తిలిప శలభ మధుమత్ని 

కాజగర ద్విరేఫ హరిణ పారీన పింగశకా కురర డింభక కుమారికా శరకృత్సర్ప లూతా సు పేశకృ 

తృముదయంబులు మొదలగువాని గుణంబు లెజింగికొని యోగేం[దులు మెలగుచుందురు.” 11.97 

ఇది తం. కల్టూరి. |పతుల పాఠము. 
(a 

ఈ పాఠమున గురువుల సంఖ్య ఇరువది మూ(డే యగుచున్నది. ఆ యిరువది మూటి 

లోను, తిలిప్స - అజగర శబ్దములు రెం డున్నవి. రెంటికిని ‘కొండ చిలువి అనియే యర్థము. 

_ కావున ఆ రెంటిలో ఒకటి తొలగింప(బడవరె. అప్పుడు సంఖ్య ఇరువది రెండే యగును. కా (ఇట్టి 

పాఠము సరికాదు, 

గురువులలో నుండవలసిన జలధి, గజము © పాఠోమున లోపించినవి. ఆ రెంటిని చెర్చి 

అజగరమును తొల(గించిన( గాని పాఠము చక్ళ_(బడదు. తక్కిన [పతులలో పాఠము సరిగానే 
యున్నది. 

“పృథివీ వాయ రాకాళ ఆపోఒగ్ని శ్చం|దమా రవిః 
కపోతో౬జగర స్పింధుః పతంగో మధుకు దజః 

మధుహా హరిణో మీనః పింగళా కురరో౬ర్భకః 

కుమారీ శరకృ త్సర్చ్ప ఊర్ల నాభి స్సు పేశకృత్ 

ఏతే మే గురవో రాజం శ్చతురింశతి రా|శితాః*” "7-95 

15కి. “తురంగ 

““యాదవులు దమలో( దాము...... యుద్దంబునకు( జొచ్చి మునిశాప కారణంబున 

నుత్తుంగంబులై న తురంగ సమూహంబుల బడలు పడంగ6 బొడచుచు [వేయుచుం దాకునప్పుదు 

వ|జాయుధ సమానంబులై న యాయుధంబుల నొండొరులం దాశి భండనంబునం గడికండంబులై 

యొరలు కబంధంబులును” * 11-118 

తం. వా. రాయలు. బులుసు... 

“తురగ సమూహంబులి” - కల్లూరి. 

“తురంగ సమూహంబుల...దాశునప్పు డవియును వ్యజాయుధ సమానంబులై '” - హ, . 
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154. “ఆపదలను” 

12.27 

ఆపదలను అనియే అర్థ 
ఆని యనును (pe) BAR | 

ళ్ ఉన్ల 
శ 

వికృతి. ఆపతి, పత్రి” 

మొక్కులవాడా! అకుగడుగు 

eal ల 
జ్య జ ఆలో కళ్, 
వలా 

జ 

నో ఇనా 
య. © 
సూ. 

అల 
౯ సంబోధించుచుందురు. 

పం. కంటా 33 డుం చే చమకకా! 
నా ఆ 
వ్ శ 

> ~~ Ws] 
న IT ఈ 

క అమ 
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కీల ఆనేల 



“హాయీ! వోయీ! ఆపతుల గాయీ' _ అని స్రీలుపాడు జొలపాట. పల్రిటూళ్ళలొ , 

“సంపతమ్మ"” - 'సంపతిగాడు' అను పేరులున్న ప్, 

' సంపతి "కి కవ్మిపయోగమును ఉన్నది... 

పలుకుటిల్హాలి నెమ్మోము బజాపవనయ్య 

పొడము నెల వయ్యు సంప రి వువ్వుంబోడి 

కాటప ట్టయ్యు నే చేల్చుమేటేచేత 

నలరు నెత్తమ్మి యా కాశ వెలుంగు చెలంగు” రామా. పీఠిక 17 

ఇది 1895. కం. వీరేశలింగంగారి (పతి పాఠము 
ఈ పాఠము. 1917. వావిళ్ళ ముదణములలో,_ “నంపత్తి పువ్వుంబోండోగా మాటి 

పోయినడి. అది భాషాసం[పదాయము తెలియని పరిష్కర్త చేసిన మార్చు 

సంస్కృత శబ్దము. పువ్వుంబోండి తెనుగు. ఆ రెందని జోడించి, “సంప త్తి 

పువ్వు(బోడి” (= సంపత్యా_౦త) అని రూపకముచెయుట కంచె “సంపతి పువ్వు(బోడి' అనుటయే. 

అస అడి అచ్చతెను(గు పద్యము. ఆందులో “నంపతి' అను తత్సమ పదముండ 

దగదు. పడి రివ్యు ర్త అదియును గమనింపలేదు. కనుక మార్పు తప్పు. 

“సంపతిల్ల అను కియయును గలదు, గోసంపతి నుండి పుట్టినదే.) 

“పనుల కమృతంపు సోనలై వర్తిల్దు 

శార్రికాముఖసూ క్తి సంపతిల్లు. విజ, 1-187 

ఇది న. ర. లో “సంపతిల్లు' [కింద ఉదాహృతమైయున్న పాఠము. 

ఇందలి “'సంపతిల్లు' వేదంవారి- య. ము[దణములో- “సందడిల్లు'గా మాతిపోయినది. 
[a] mo 

ఆడియును, “సంపతి” అవ పళట్ద మన్న భావముతో - వారో - వారికి ముందటివారో-చేసిన మార్చే. 

“ఆపతులను” అనునదే కవిపాఠమనియు, అది తప్పనుకొని “ఆపదలను” అని యొకరును. 

'“ఆవెతలనడు" అని యొకరును పాఠమును మార్చినా రనియు సారాంశము. 

155. 'అరిందము.డు” 

““శివస్వామియు వానిక్ 

ఆని హ. పాఠము. 

“9వ సాగతియు వాసికి నరిందముండునుి 

to నడించముండును, *.డఉదయించి'” 12-86 

ఆస్ తం. వా, కల్టూరి. _బులుసు, 

కెండు పాఠములతలోను పొరపా టున్నడి. 

“చరమో యత శివస్వాతి రరిందమః, తస్యాపి గోమతిః పృుతఃొ అని మూలము. 1-26 

“అరిందమణి అనునడి శివస్వాతికి విశేషణము గాని, [పత్యేక నామముకాదు, శివస్వాతి 
| 

రా గ తి అని యర్థము. ధ్ టి లు 
శ్రి మ ౫ uw జ దయ ఆదా జనో కాబటి పె వాఠములు రెండును సడియనవి కావు. 

రు చాట షా 

oY. లలి న ఇద లం సీ ALYY రాగా దామ ఆ a క్ష (మె స పూర్వుపరిష్క్మ_ర్తల ద్భష్టైల్ కుడక సిలచెలు న యు యపవాఠము లింకను గలవు. 
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కొన్ని యతులు - వాని గతులు. 
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య్ తోని ముల డె 
ం 

అ 
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సా, “ల్వూం బదియేను తూపుల నవోన్నత వక్షము గా(డనెసినన్” 10.ఊ. 8598 

ఇది హ. వా. పాఠము. 

సా, “లుం బది: బాణముల నున్నత వక్షము” అని మార్చు. (తం) 

ఈ మార్పున, అపృకవియము.-| పకారము - యతిభంగ 

పెం, “పొనరం గావించి బంధు బుధ యుతు(డై'” 10.&. 1087 

ఇది “హి పాం 'బంభు యుక్రముగా” అని మార్చు తం వా.) 

న్ కడా PN ౬) 
పుండరికన, “| తుని గిజధామ _చెభవ సదున్నత తన్మ హనీయ మూ ర్తికిన 10.&.1818 

ఇది హి ప్రై _ వధవ సవ దిక్” ఆని మార్పు. (తం యూ ) 
షా Yo 

ఈ యతియు అప్పకవి |పకారము తప్ప 

అఖండయతి సు|పసిధ్రము గాడ 'గంకవి సళ మెందు కని యుదాహరణము లక్కు 
ది అ 3 a — 

వగా నియ్యలెదు. 

యతి; 

అభిమత , “మొప్ప దగు స ప్రతంతువులు గావింపన్ ” 2.96 

ఇది “తం పా_“ఒపహప్న(గ నా సప్తతంతు వొగిం గావింపన్” అని మార్పు. (వా.) 
యర 

కా; “వున ని వకన 'తుంపు సజ్జః నహితోడో రక్తుండ వె 8-665 

ఇది !వా(త|పతుల పాఠము. 
oo నూ 

'“'సజశహిత ।; పోదొంగ రకుండ వె' అని మార్చు (తం వా.) 
ర్ (Un wu అవల షా 

oda ళి0 నందా జీ ఎ మను ట్య లకీ ల్తీ 100 
హాహావ్ర క్ష మొద Wa దటనిది మాూాసపులు6 'దెదకాలు త 

క్ట నో a 

పొడ, “వును. బంచస ప్రతి యోజనముల” 4.187 

ఇది 'వాశ[పరఠిలోను, తం-(పతిలోను ఉన్న పాఠము. 

పొడ, “వొగి బంచస ప్రతి యోజనములి అని మార్పు (వా) 

“వన జలదాగ మోదితపయోనివహంబుి 4-499 

(వాత (పతి. తం. (పతి పాఠము. 

ఒ, “య్యన...పయః [పకరంబు” అని మార్చు. (వా.) 

“వున నిల బు ణ్యతీర్థ ముల నొప్పు” 4.929 

[వా(త (పతి. తం. (పతి = పా.- 

“పుజ్యతీర్థముల( బోలి అని మార్చు. (వా) 

““ఉర్వర(6 గల రేణువులకన్న దట్టమై” | 6.441 

(వాత. హ. [ప్రతుల పా.__ 

'భూస్థలి(గల రేణువులకన్న' అని మార్పు (తం. వా.) 

జమ 
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“ దుహిణ అనూభవ్పరిడు చనుదెంచుటి' 10. ఊఉ. 1266 
“రు, |దుని యందలి సత్వగుణము దెలియుట కొణకై'” 10. ఊ. 1267 

అప్పకవియము పను “దు. ది లకు యతి చెల్లదు. ఆందుడలన తంజనగరం 

లేఖ ఇ ad జ చొ కి వారు దుహిణ పాఠము స్తే యుంచి, *ీరవి “దృహిణ శబ్బ్దముగా భావఏించియు ండు నన్నారు. 

ఆ] ఈ. భ్ రన రి ర 
Co 
న శీ GX జ EA ot 

గ 
PN 

73 న ©) జ (0 చం త్వ్రగుణ మెఅుంగుట కొజ క” అని. 

కాసి, వారు | తొక్కిన [తజ సరియెనడి కాదు. “పోతన [(దుహి ల శబ్దమును “దృహిణ” 

శబ్దముగా భమించియుండు' ననుకొనుటకంటను, ఆయన దు ఎ దె ల యతి చెలింపవచ్చున 

భావించియుండు నసుకొనుట సమంజసము. ఒకటికి రెండుమార్జు ఎ ఆ తిని (ప్రయోగించి. 

యుండుటయే అందుకు తార్కాణము. 

చు -ది' లకు కార్చ (బడిన మైతి సూ సూటియైనద్ కాదు. కొంచెము డొంక తిరుగుడుణా. 

ఆతుకు పెట్టంబడిన దూరపు సంబంధము. వఎట్టనణా: . వ. 

పోతన *రు- బు లకు యతి చె ల్రించియున్నాడు . - “దుహిణతనూభవుండ్యు తన 

దృష్టికి' అన్నవ్ , ఆయన మతమున యతి సరిపడును, యతి విషయమున 'దృ' - దె" సజాతీ 

యములు. కనుక “దు తో 'దృి'కు మైతి చెల్లినప్పుడు “దె కు మాత్ర మెందుకు చెల్లదు?. 

ఈ దృష్టితో కూర్చ(బడినదే “చు-దె లకు మైతి.' ఇదియొక అపూర్వ యతిగా 
భావించుట యుచితము గాని, పోతన [(దుహిణ శబ్దము విషయమున [భమపడినా. డనుట గాని, 

ఆయన బుద్దిపూరగ్ణిక ముగా పయోగించిన యతిని మార్చుటగాని యుచితముకాదు. విజ్ఞు లింకను. 

విచారంతురు గాక, 

ఇంతవజఅకును చూపబడిన భాగవత యతు లన్నియు, ఆ కవుల మతము ననుసరించి 

సరియైనవే యనియు. పోతన రచనలోని యతులు, ఆయనగారు వాడినవే కాని ఇతర పక్షి ప్త 

ర 
ములు కావనియు, పరివ్య_ రలు తమ యిష్ట[పకారము మార్చివేయుట పరిష్కరణ పద్దతి కాదనియు 

ల | 
సారాంశము . 

భాగవతము - వ్యావహారిక భాష 

భాగవత కవులు వాడుక భాషను ధారాళముగా నగుపయోగించుకొన్నారు. ఛందోబద్ధము 

కూడ చేసినారు. అడి యా కవుల సం|పదాయము. అది గమనింపక పరిష్క_ర్తలు "పెకు) 
- లె 

తావులలో [గాంధికములో నిక్ మార్చినారు. (గంథవిస్త స్త ర భితిచేత ఒకటి రెండు పట్టులు మాత్రమే 

యెత్తి చూపయడుచున్నవి. 

1. “పొడుపు కొండమీద బౌడివింది మొదలుగా” "10. పూ. 800 

ఆని [వాం | పతులలోను. హ. (పతిలోను పాఠము. 
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2, “ోజాలముల నుండి ముత్యాల శాసలొలుకి * 10. ఊ. 667 

అని [వాత (పతులు; హ. పతి ('శాసి య యతిస్థానమున నున్నది.) 

“సీమలందుండి ముత్యాల సేసలౌలుక” అని మార్పు. (తం. వా.) 

లి. “చన్నుల జిలుగు కంచలల నదుమ” (నజుమ) 10. ఊఉ. 199 
అన్ని |పతులలోను ఇ్టే యున్నది. “కంచల'లోని “చి యతి వ్ నమున నున్నది. 

'కంచెలి |గాంథిక రూపము. పరిష్క_ర్తలు గుర్తింపకేదేమో ! దిద్దలేదు. 

4. “శరణంబులు నీ పదాబ్ద శావానిరతుల్”' 11-19 

“సదు దివ్యచరణంబులిలన్' అనియు, “నీ పదాబ్దసంస్మరణంబుల్' అనియు మార్పులు. 
(తం. వా.) 

ఇట్టివి చాల కలవు. ఇక్కడ చెప్పవచ్చినది, - పొడిచింది; శాసలు; కంచల; శావా- 
అనునవి సాధురూపము లని కాదు. అవి ఆ కవు లిష్టపడి వాడుకొన్న శబ్దము అనియు, వానిని 

మార్చరాదనియను. అంత మ్మాతమే. 

యతి (భంశములు : 

ఈ [కింది పద్యపాదములలో యతులు తప్పి యున్నవి. పరిష్క_ర్తలు కొన్ని సవరింఎ 

నారు; కాని ఆ సంస్క _రణలవలనను ఆ లోపము కొల(గలేదు. 

1. మాల్యాంబరా - ““భరణలేపనముల నమరియుండి” 10. పూ. 1/16 

౨, జాపహోబలా _ ““వార్యుండై శితసాయకాలి నవి మాయం చేసినన్”” 10. ఊ. 560 

లి, “హృద్వీథి సతతంబు నిలుపవలయు'”” 11-44 

'నగినుపవలయు అని సవరణ. (తం.) ఇందును యతి తప్పినది. 

4. అం. '““తర్భావంబునను బోధమంతయు' అని మార్పు. (తం. వా.) 

ఈ మార్పులోను యతి తప్పియె యున్నది. 

ఈ ఛందోదోవములన్నియు [ప్రమాద మూలకములు. మహాకవులకును [ప్రమాచము 

లుండును. మజియు వారౌకొ_క చోట వ్యాకరణ నియమముల నుల్రంఘించుటయు నుండును, 

నారి ప్రయోగము లెట్టివైనను, అవి యట్టుండవలసినదే కాన, యితరులు మార్చరాదు. ఛందో 
భంగాది దోషములు సంస్కృత. భాగవతమునను ఉన్నవి. కాని వానిని పరిష్క._ర్తలెవ్యరును 

సవరింపలేదు. ఈ యాం! ధభాగవతమున పూర్వ పరిష్క ర్తలు పెక్కు మార్పులు చేసియున్నారుః 

“తం సంతః కొతు మర్షంతి సవసద౫: కి హతవః 
ఓ యౌ ఎరు 

యా టల జ ౧కి హంగ విక రొ కాచి ఆం 
తూ మ స్పంలక్షుత a నే cL బళుద్ధిః శారయి చ a త 
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హుళ విరియ ఇందువాసరం (కీ.శ, 14-11-1818) వరకు కొజవాటి భాస్కరయ్య 

వాసిన భాగవతం ద్వాదశ స్కంధాలు' అని కఆదు. ఇది దశమ స్కంధము [పారం 

భమునుండి ద్వాదశ స్కంధాంతము వఅకు సం|పతింప(బడినడి. 

నెంబరులేదు. కాకినాడ ఆం|ధసాహి గ్రిపరిషత్తువారిది. (వాయసకాడు బండి గోపాలం. 

దశమ స్కంధము పూర్వభాగము చివర శుక్టు నామ సంవత్సర ఆశ్వీజపుద్ధ ద్వాదశి 

గురువార (కీ. శ . 12.10.1714 49) మ మనియు, ఉత్తరభాగము చివర శుక్ట నామ సంవ 

త్సర పుష్య బహుశ తదియ ఆదివార. (క్రి. ళ. 14-1-1750) మనియు కలదు. ఇది 
కోస్తా జిల్లాలకు సరిబంధించిన (పతి. దశమ స్కంధము (పారంభము నుండి ద్వాదశ 

స్కృంధాంతము వణకు సం! పతింప(బడిన . 

నెం. 1818, కాకినాడ ఆం[ధసాహిత్య పరిషత్తు వారిది; రంగనాథరావుగారు సంపా 
దించినది, [(గంథారంభము మున దిని యజమాని ఎలప రామన్న యని కలదు, కోస్తా 

జిల్హాలకు సంబంధించిన | పతి. దీనిని పారంభమునుండి సప్తమ స్కంధాంతము వఅకు 

సం పతించితిమి. 

ప. సంకేతమునకు పాతినిధ్యము వహించు నెం. 1688 (ప్రతి స్థానమున అష్టమ 
స్కంధము [పారంభము నుండి నవమ స్కంధాంతము వజకు సం పతింప(బడినది. 

నెం. 2728, కాకినాడ ఆం[ధసాహిత] పరిషత్తు దారిది. దూపాటి వెంకట రమణా 

చార్యులుగారు ఎనమదల నుండి సంపాదించి పంపినది. తెలంగాణము (పతి. దశమ 

స్క ంధము పూర్వోత్త తర భాగములక్రై సం|పతింప( బడిన 

. లీ456. కాకినాడ ఆం|ధ సాహిత్య పదిష షత్తు వా వారిది దూపాటి టి వెంక టరమణా చార్యులు 

గారు తెలంగాణము (బమ్మెర [పాంతము 0) నుండి సేకరించి పంపించినది. ద్వాదశ 

గాంధాంత గద్య పోతనామాత్యుని పేరుతో నున్నది. దీనిని ఏకాదశ ద్వాదశస్కంధ 

ములకె సం|పతించితిమి. 
a 

టి 

జిల్దాలకు సంబంధించినది. | పారంభము నుండి నవమ స్కంధాంతము వణకు సంప 

తింప( బడినది. 

నెం. 1212. కాకినాడ ఆం ధసాహిత్య పరిషత్తు వారిది; జాన విద్యుత్చంవాహినీ ఆంధ 

భాషా నిలయము ఖమ్మం నుండి సంపాదించినది. తెలంగాణము (పతి. దళశమన్క్మంధము 

పూరం భాగమున (పారంభము నుండి 5లి0 పద్యముల వణకు సంపతింప( బడినది. 

ఈ. () గ్ా DD (అ అ) ¢ డ ఆం [ధసాహిత్య పరివత్తు వారిది. తంజావూరు నుండి వచ్చినది. 

శమ స =౭ధము పూర్ణ భాగమున ర5ల1 నుండి 557 " పద్యములవటకు శం tr n tN (Go ట్ లి 

గ కని 0 ర్న డం O AN & నె (గీ లు 



దాబాదు లక్ష్మణరాయ పరిశోధన మండలి వారిది. తెలంగా! 
అ 

దోశమ స్కంధము పూర్ణ భాగమున కకరి నుండి 1258 పద్యములవ 
బడినది. 
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పీకరి 1కక్ర- 

భాగవతము = ఇతర భాషలు 

భారతదేశమున నితరదేశీయ భాషలందలి భాగనతముల( గూర్చిన సమాచారమును 
& నిడుదవోలు వెంకటరావుగారు తమ “పోతన కృతిలో విపులముగా నిచ్చియున్నారు. దాని 

సారాంశ మిడి: 

తయిళయు :- పదునాజవ శతాబ్దమున వరదరాజ అయ్యంగారు విశిష్టాద్వైత సంపదా 

యానుసారముగను, కే, శ. 1700 పాంతమున ఆరియప్ప పులవర్ ఆను నాతండు సంగహము 

గను, కి. శ. 19వ శతాబ్దిలో కలంగుడి నపేశశాన్రిగారును భాగవతమును తమిళమున 

కరువదించిడి. 

కోన్నాశము = [కీ. శ. 1580 [పాంతమున విఠలనాథు డను కవి విశిష్టాద్వైత సం|ప 

దాయానుసాకముగా భామినీ షట్టదులందు సం గహముగా భాగవతమును రచించెను. 

యమలయాళొము =. స్నుపసిద్ధ [పాదీన మళయాళ కవి ఎజుతచ్చన్ భోగవతము పది. 

స్కంధములు మా: తము [(వాసినట్టు కొందజును, తద్భిన్నముగా మజికొందణును చెప్పుదురు. శేష 
టు 

భాగమును రచించినవారు పురయన్నూర్ 'నంబ్యూ దిపాదు, [పన్నసేరినంబి యను వారలు. 

మవోరాస్త్రము వ్ మహాభ క్ర్తుండగు ఏకనాథు(డు కీ. శ, 1580 [పాంతమున మహా 

రాష్ట్రమున వాల క్లుప్తముగా రచించెను. 

గుజరౌల్తీ ఎఎ రత్నేశ్వరుండను కవి (1560-1720) చాల సంగహముగను, భలణు(డును 

(1484-1514), [ప్రేమానందుండును ( 1686-1784 ) దళశమస్కంధమును, _ నకరురుండును 
(1500-1575) విష్ణుదాసు(డును (1564-1682) కొన్ని యుపాఖ్యానములను భాషాంతరీకరించిరి. 

జరియా :- జగన్నాథదాసు( డను భక్తకవి సమ్మగ భాగవత మును ఓ[ఢథభాషలోని కను: 

వదించెను. ఈత(డు మన పోతనగారికి కొంచెము తరువాతివా(డు. 

. బెంగాలీ 2 పదునాజవ శతాబ్దికి చెందిన మాలాధరదాసు అను కవీశ్వరుండు భాగవ 

తానువాద మొనళ్చెను. 

. అస్ఫాయు భావ 2. శంకరదేవు. డను మహాకవి (క్రీ.ళ.15 వ శతాబ్ద) తొలుత సంపూర్ణ 

భాగవతమును పద్యకృతిగా రచించెను. ఈతండు కాక మజి తొమ్మండుగురు కవులు వేజు 

పొంటీ = వన్రైభ సంప్రదాయము ననుసరించి దశమ స్కంధమునకు (బ్రకృష్ణలీలలకు 

త సూరసాగరము. ఇడి భాగ |దాధానః మొసంగి 'వాసిన గేయకృతి, మహాకవి సూరదాసకృ్ళ 
ల గ్త్ లి 

అదు చా 

కరమున కనువాదము కాదు పదునెనిమిదవ శతాబ్బమున నామూలా। గ ముగ గద్యానువాద ము ల 

వెంలుంచినాండు నసనదాసుఖబాల్ అను రచయిత. కృష్ణ లీల లాధారముగా హిందీలో పెక్కు 



కల్య 

అవు. 
లీ 

అకులకు గ్ 

శశ ఆట 
ఇాండిగాి౮ స 1 

లీ 

. శన 

న క 3 

౧ 

>! 

ణ్ 

ము 

శ 
ఛల్ 

న 

దన అ దించిన 

ల్ 

మూ అధినం 

ద్ధదు చేయబడి అకాడ 

: సంపాదకత్వ నిర్వహణము 

శ 56 

«ee 6 

6
3
.
 

అ)
 

f
a
 cn 0 

9
 

ww
 

<3 య 

A
 

ya
. 
a
 

౧
 

రం
 

గే 
లంటి 

ర
 

సై
 ళో 

# 

లు 

ఠములను సేకరించితిమి 
[4 2

 
లు 

7
 

ya న్న 

0 ve 

1 
= 

ve
 

9
 

ము చ 

పరి|గ హించి 

ఆ 

ళం 

A
 

te
 

గ
 

«3
 

#7
 

న్
్
 

A
 

వ్
 

ఖ 
౮ % 

A
 

౧ 

w
h
 

f
n
.
 

3
 

w
e
 

C
3
 

N
e
 

0
 

గ
్

 

v
e
 

జ
 

3 

నో న్ 

స, 
a3. 

న్ 

S
E
 

mg 
క
 

0
 

శ
ి
 

re) 

3
 

“బ్ర గా 

జ
 

Ga 

0 

Lae 

పాఠాంతరములును, వాని _నవి. 

8 కారము 16-4-1962 తేదీ 

తములయిన a 
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ములును ఆయా పుటల! కింద నీడ 
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లోచనకు పెట సిశ్చయించితిమి. 
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28.6.1968 తేదీని పూ రి అయి 
rt] 

ష్కార దృష్టితో మార్చుటకు ఏ ఏ పాఠములను ప 

ములను మా|తము సవరించికిమి. అయితే ఓక FO లిత2 

స్వీకరించి, నిర్ణయించిన 

వర్ణ[క్రమములోని పూనుకొనలేదు. 
"క 

రేఫభేద 

దకులకు ఏకాథి 
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హా 

చినాదులలో కొన్ని ఒక 
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అర 
గం 

సంబంధమయిన=ఎసరళాదశము కానరాదు. 
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ఆజా మె 
యం యథావిధిగా అంతట 

విషయ మిక్కడ చెప్పక తప్పదు. 
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డా! వి. రామరాజు M.A.,Prh.D. 

గై చవోలు వెంకటరావు M.A. 

డా! టి. వి. నారాయణళశా వాట్ట M.A.,Ph.D. 

శ్రి యం. వెంకదేగ; రావ M.A.,L.T. 

డా॥ అరిపిరాల విశ్వం M.A.,Ph.D. 

డా! మాదిరాజు రంగారావు M.A.,Ph.D. 

కె, వెంకటాచారి M.A. 

నిరొమణి నూకల సత్యనారాయణ శాన్ర్రీ 

కె. వెంకటా[డి M.A. 

మల్లెల నారాయణ 3.0.1. 

భాషా [పవిణ ఆర్. రామానందళాశ్త్రి 

ఎన్. సర్వేశ్వరరావు M.A. 

శ్రీ ఎ. రమాపతిరావు M.A. 

శ్రీమతి అహల్య M.A. 

శ్రీమతి ఉషాకుమారి M.A. 

శ్రీమతి సావిత్రి B.A. 

3 క్స్ య al భా రో యా 

టు 

క కర్ణ వేంకటావధాని M.A. (Hons); Ph.D 





తాళప|త (ప్రతుల (పతిబింబములు. 



విషయసూచిక 

పథమ న్యంధము 

న "జ ఇ శ: wy 

(గంథక ర్త మంశో వర్ణనము 
PR =) 

శౌనకాది బుషుల (పశ్న 

సూతుండు నారాయణకథా [ప్రశంస చేయుట 

భగవంతుని యేక వింశ తవతారములు 

శ్రీమద్భాగవత రచినాది వృత్తాంతము 

వ్యాసుండు వ్యాకులచిత్తుండై చింతించుట 

వ్యాసుని కడకు నారదుండు వచ్చుట 

నారదుని పూర్వజన్మ వృత్తాంతము 

అర్జునుండు పు|త తఘాతి యగు నశ్వత్థామ న నవమానించుట 

త్రీకృష్ణ డుత్తరా గర్భన్థుం డగు పరిక్ష తుని దన చ్యకంబుచే రక్షించుట 

కుంతీడేవి శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట 
అవనీ 

ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణ సపాతుండై శరతల్పగతుండగు భీష్మనికడ కేగుట 

భీమ్మ (డు శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట 

(ప్రకృష్ణుండు ద్వారకానగ రమున కరుగుట 

ఉత్తరకు పరీక్షిత్తు జన్మించుట 

గాంధారీ ధృత రాష్ట్రులు దెనాత్యాగము చేయుట 

ధర్మరాజు దుర్నిమిత్తంబులం గని చింతించుట 

అర్జునుండు ద్వారక నుండి వచ్చి కృష్ణనిర్యాణమును దెలియ! జప్పుట 

ధర్మ రాజు పరీక్షి న్మ హారాజునకు( బట్టముగట్టి మహా |పస్థానంబున కరుగుట 

పరీత్ని వీన్సహారాజు భూ ధర్మ దేవతల సంవాదం దాలించుట 

కలిపురుషుండు ధర దేవతను దన్నుట 

పరిత్షిన ఇహారాజు కలిసి నిిగహించి ధర్మ పరిపాలనంబు సేయుట 

పరిత్నిన్మహారా రాజు శృంగి వలన శాపంబు నొందుట 

పరీక్షిన్మహో రాజు వి; పశాపంబు నెజీంగి |పాయోపవిషుం డగుట 
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ద్వితీయ స్కంధము 
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శుకు(డు పరీక్షిత్తునకు భ_క్షిమార్షంబె ముఖ్యం బని తెలుపుట 

నారదుండు (బహ్మను (బ్రపంచ |పకారం బడుగుట 
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ఈశ ్శరుండు' | ఐ క్ని మలచే. బార్గీతుండయి దతాదుల 4 సనగ హించుట 
గ్ టం థి 

దక్షా వ్యరంబునకు వచ్చిన నారాయణుని దకాదులు స్తుకెంచుట 
స్స లో 

[ధువోపాఖ్యానము 

[ధువుండు నారదోపదేశంబు వడసి తపంబు చేయుట 

[(ధువుండు భగవంతుని స్తుతించుట 

(భువుండు మరల? దన పురంబునకు వచ్చుపి 

అంగపు తుండగు వేనుని ఈ రిత్రము 

పృథుచ।|కవర్థ్తి గోరూపధారిణి యగు భూమివలన నోషధుల( విదుకుట 

పృభుచ [కవ ర్తి రి యశ్వమేధంబు సేయునెడ నిందుం డ $శ్వ్యము నపహరించుట 

యాగంబున ' నారాయణుండు [పసన్ను౦ డై పృథుచ కవర్తి నను[గహించుట 
ఎలాటి 

పృథుచ|క్రవర్తి సభాసదులకు సద్దర్మము నుపదేశించి | బాహ్మణ | పశంసచేయుట 

సృథుచ్యకవ్నర్తి యొద్దకు సనకాదు లరుగుదెంచుట 
పృథుచ్మకవదర్తి జ్ఞాన వైరాగ్యవంతు( డగుచు ముక్తి నొందుట 

ర్ముదుండు [పచేతసులకు యోగాదేశ మను స్తోతము దెలియ జేయుట. 

రుదగీత 

నారదుండు | జాచీనబర్దికి జ్ఞాన మార్గమును దెలియ( జేయుట 

పురంజనోపాఖ్యానము 

పంచమ స్కంధము 

(వథ మాళ్ళానము 

మనుపుత్రుం డగు ! పియ|వతుని యపాఖ్యానము 
భగవంతుం డగు నారాయణుండు బుషభావతార మెత్తుట 

బుషభుండు పు|తులకు నీతి నుపదేశించుట 

భరతో పాఖ్యానము 

వృషల రాజు భృత్యులు కాళిబలికి భరతుని. గౌంపోవుట 

La] 
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దకుండు నారదుని శపియించి (పజాసర్షం వొానరించుట 
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చర శేతూపానము ne 

చి! తకేతుండు “తప మాచరించి భగవ, త్ససాదంబు నొందుట 

విద్యాధరాధిపకి యగు చి[తకేతుం డీశ్వర ధిక్కారంబున గౌరిచే శాపమొందుట 
టా 

సవితృ వంశాడి పవనే కథ 



ఓమ్ 

శ్రవు హి భాగవతవనం 

® 

[పథమస్క౦ధము 

పదంబు. జేరుటకునై చింతించెదజా లోకేర 
రంభకు భ_కపాలన కళొసంరంభకుకా దానవో 

_స్తంభకు6 గేశిలోల విల సద్ద్భగ్గాల సంభూతనా 

కాత భవాండకుంభకు మహానందాంగనౌడింభకుకా. 

న భక్తి (మొక్కె-ద నవారిత తాండవ 'కేళికి౯క దయా 

శూలి క్రి కా శిఖరిజాముఖసద్మ మయూఖమాలికి కా 

శాంకమౌళికి( గపాలికి మన్మథ గర్వపర్వతో 

కి నారదాది మునిముఖ్యమనస్పర సీరుహాళికి౯-. 

చేవ “చేసెద సమ _స్తచరాచర భూతసృష్టివి 

ఏ భార తీహృదయ సౌఖ్యవిధాతకు చేదరాశి వ్న్సి 

. 'దేవతానికరనేతకు (6 గల్మషజేతకుకా నత 

ఏ ధాతకుకా నిఖిలతాపసలోక రఖుభ్ధ(పదాతకుకా. 

నిఖిల పధానదేవతాివందనంబు సేసి 

మొప్ప (మొక్కి-డుదు న(దిసుతాహృదయానురాగసం 

దోషథేదికి( (బపన్నవినోదికి విఘ్న వల్లి కా 
ఏ మంజువాదికి నశేషజ గజ్జననంద వేదికీ౯ా 

కభాదికీకా సమదమూవషకసాదికి సుపసాదికిజా. 

'లంబు నెన్నుదురు సో6క6గ (మొక్కి నుతింతు నై కత 
కి జంచరీకచయసుందరవేణికి రక్షి "ితానత 

(౧ దోయజాతభవ చి త్తవశీకరణై క 12 వాణికి ౯- 

నక్షదామ శుక వారిజ పుస్తక రమ్యపాణికి౯. 
న జ బబ బి స ఎ షి ఇ. 

తాకారంభకు (త౨.వా.) 2. కారణెక విలనద్చృగ్దాల (క) కేశిలాలసలసద్భగ్గాల 
. ది లా ౧జి ది 

సద్హృగ్జాత (ద) కేశిలాలస కళాదృగ్దాల (క) శకి. _్రాలిన (ర. హు) 4. శేసెద \ 
ల 

ర్. నిర్నేతకు (బ.) 6. సుఖ (త) 7. నిభఖిలభువన(పధాన (హ.తం.వా.) అఖిల 

వందనంబు(జేసి (వా. తం. వా.) వందనంబులుసేసి (ద) _ప్రార్థనంబుచేసి (బ) 

(చ. ట. త. ప. తం. వా.) 10. తామర (హతం వా.) 11. .వెణికిన్ (తంజావూరి 



శ్రీమహాభాగ వతము 

పుట్టం "బుట్టి శరంబునకా *మొలవ సంభోయానపా[తంబుకినకా 

నెట్టం గల్లను గాళిం గొల్వసు కబురాణింపకా దొరంకొంటి మీ, 

దెస వెంట జరింతు(6 6దత్రరణి నాకీవమ్మ యో యమ్మ మేల్ 

“పట్టు న్మానకుమమ్మ నమ్మితి( జుమీ బ్రాహ్మీ డయా-భోనిదీ. 7 

ఉ. కొిఅమ్మల(గన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలపె 

దమ్మ సురారులమ్మ కడు పాజడిపుచ్చినయమ్మ తన్ను లో 

నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడియమ్మ దుర్గ మా 

యమ్మ కృవాబి 10యోవృత మహ _త్త్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్. 8 

హరికిన్ బట్టిపు!*దేవి పున్నెముల(పో వర్ధంబు పేపెన్నిక్క చం 

దురు తోంబుట్టువు భారతీగిరిసుతల్ తోనాడు “*పూ(బోణి తా 

మరలం దుండెడి 1వమ్సద్దరాలు జగముల్ మన్నించు నిలాలు భా 

సురతకా లేములు వాపు తల్లి సిరియిచ్చుకా *7నిత్యక ల్యాణముల్ . 9g 

వ. అని కియిష్ష దేవతలం 19జింతించి లిదినకర కుమార (పముఖులం దలంచి 

(క-ట 

నంట రచింతు (క) 

22. 

భూత 

(పథమ కవితా చేవిరచన విద్యావిలాసాతిరేకి వాల్మీకి నుతియించి హాయ గివ 

దనుజకర పరిమిళిత నిగమనివహవిభాగనిర్భ యని పుణతాసములాసుం డగు 
య 

వ్యాసునకు (మొక్కి (శ్రీమహాభాగవతకథా సుధారస ప్రయోగికి శుకయోగికి 

1. బుట్టి (క. ద. బ.) ప. మొలువ (వ. అ. త.) కి. లోనెట్టిన్ (వా నన్మెట్టం గల్టును 
-) నన్ మెట్టం గట్టిన (గ) 4. బురాణింపంగ దూకొట్టి (త) క, మీ( దెట్టివెంట (హ) ముందెట్తై 

తత్సురణి సి వీవము , (గ) త_దడచన “నీప్రీడుమ్ము మాయమ్మ (త) TT. వట్టు 
7 

‘ 

6 
& 

న్నాకగుదమ్మ (హృ పట్టున్నాక గు మమ్మ (i ) 8. అమ్మలగన్న (తం. వా *) 9. నిన్ను (2౫. వా ) రై 

- యిచ్చుత (తం. వా.) 11. రాజి(ప. హు) 12. పుణ్యముల (క. ర.) 18. పెన్షట్టు (చ) పు 
వా 14. wes ద్. ( 15. ముద్దురాలు (చం aD) 

man 

భాగవత సుధార చన (వ 

*ఈ (క్రింది రెండు పద్యములు అచ్చు (ప్రతులలో నున్నవి; వాత ప్రతులలో లేవు- రెండవ పద్యాము 
మున కానవచ్చుచున్నది. (అరణ్య. 4-216) 

డీ. రడ నీరదేందుఘనసార పజీరమరాళమ లి కా 

3రతుషార ఫేనర జతాచల కాశ్రఫణీ శకురదమం 
దార సుధాపయోధి సిత తామరసామరవాహినీశుభా 
కారత నొప్ఫుని నిన్ను మది( గానగ నెన్న(డుగల్లు భారతీ. 

ఉ. అంది నవాంబుజోజ్జ ల కరాంబుజ శారదచం(ద్రచం(దికా 
డంబర చారుమూ ర్ (పకటస్ఫుటభూషణరత్న దీపికా 
చుంబిత దిగ్విభాగ డ్రతిసూ డి వివి క్ర నిజ పభావ భా 

వాంబర పీధివిశ్రతవిహారి ననుం గృపంజూడు భారతీ, 



పథమ స్కంధము వ 

లు 

కావం స్థిత 

క థావిలాను (చ లీ కొవితకులక మలవనరవి (చ) క కవివదనోకమలరోవి (హె) కవీ 
కవికమలవనభారవికా ( (బ) కవికమలరవికా (తం. వా.) 4. విగ తాఘు ( 

నమస్కరించి మృదుమధుర వచనరచన పల్ల వితస్థాణునకున్ కాణునకుం 

(బణమిల్లి కతివయళోక సమ్మోదితసూరు మయూరు నభినందించి మహాకావ్య 

కరణకళొవిలాసుం గాళిదాసుం గొనియాడి కకవికమలవిసరరవిం భారవిం బొగడి 

ఓవిదళితాఘు మాఘు స్తుతియించి యాం[ధకవితాగొరవజనమనోహారి నన్నయ 

సూరిం గై వారంబునేసి హరిహర చరణారవిందవందనాభిలాషి. దిక్కున 

మనీషిన్ భూషించి *భ క్రి విశేషిత పరమేశ్వరుండగు (ప్రబంధసర మేళ్వరుం 

(బణుతించి మజీయు నితర పూర్వకవి జనసంభావనంబు గావించి వర్తమాన. 

కవులకుం (బియంబు వలికి భావికవుల బహూకరించి యుభయకావ్యక రణ 

దకుండనై . 10 

ఉం ,ఇమ్మనుజేశ్వరాధముల కిచ్చి పురంబులు వాహనంబులున్ 

సొమ్ములు. గొన్ని పుచ్చుకొని సొక్కి శరీరము. *బాసి కాలుచే 

సమ్మెట రవాటులం బడక సమ్మతి ?(శ్రిహరి కొక్రిచ్చి చెప్పె 9 

బమ్మెర పోతరా జొక (డు భాగవతంబు 10జగద్దితంబుగన్ . lt 

తే, చేతులారంగ శివునిం బూజింప డేని, నోరునొ వ్యంగ హరికీ ర్తి 12నుడువ (డేని 

దయయు సత్యంబులోనుిగా(దల (ప(డేనిం, గలుగనేటికి( దల్లులకడుపుచేటు.12 

వ. అని “మదీయ పూర్వ జన్మసహస్రసంచితతపః ఫలంబున (శ్రీమన్నారాయణ కథా 

ప్రపంచ గోవిరచనాకుతూహలుండనై యొక్క రాకానిశాకాలంబున సోమోప 

రాగంబురాక 6 గని 10 సజ్జ నానుమతంబున న్యభంకషళ్నుభ సముత్తుంగ కంగన 

యగు గంగకుం జని [కుంకులిడి వెడలి మహనసీయమంజుల 18 పలి నతలమండప 

మధ్యంబున 9న హేశ్వర ధ్యానంబు సేయుచు. గించిదున్మిలిత లోచనుండనై. 

యున్నయెడ. 18: 

Ts వచనవర్గసల్ల లిత (లత (దగ వచనరచనవ వర్గాపవర్గ (త) ౨. 

హ ఈ యధికపాఠము తంజావూరు సరస్వతీమహ కాల్ లై (బరీ నెం. 120 (పతిలోం గలదు. 

+ పె వచనము “కరణ దశకు డనె " యని యు త్తమ పురుషమున ముగియుచున్నది. ఈ ప 

మున * “బమ్మరి పోరరాజొకండు” అనీ (వథమపురుషము కనంబడుచున్నది. చూచిన వాత (పతు 

లన్నింటిలో నీపద్య మిచ్చటనే యండుటచేత అబ్లే యుంచంబడినది. 

ర్. వాసి వ. తం. వా. 6. పాటులం క. గ. శ్ర. ద. బ.) నాటులం (చ) వేటులం (హ) 

_వేటులం (వా) 7. తో (చ. ట. త. గ. జ.) 8. కచ్చజెప్పి (త. జ.) కిచ్చెచెపి (గ. డం. బ. } 

9. యా(చ.ట.గ. శ.) 10. జగ(త్పసిద్ధిగన్ (త. ప. ద.) 11. చేతులలరంగ (చ.ట. రు) 

12. వొడువ (చ చ.గ.ర. 1కి. దా (హె) 14. మవజియ (హ. తం. వా. ) అని జనంజెన్న మదీయ (ద) 

15. కవితా (డ) 16. మజ్జనకా నుమతంబున (చ) 17. భంగకు (క. ట. త. గు) (గుంకు (హు) 

18. మంటప మధ్యంబున (క మంజుక పుళినకోభిత (పదేశంబున (హృ పులిన తలంబున (వా) 

19. ఉమామహేశ్వర (ర). 



౭m 

శ్రీమహాభాగవతము 

. మఅు6యగు చెంగట నున్న మేఘంబు రి వడి నువిద చెంగట'నుండ నొ ప్పువా(డు 

చంద్రమండల సుధాసారంబు హోలిక ముఖమున. జిునవ్యు మొల చువా(డు 

వల్లీ యుతతమాల వసుమతీజముభంగి బలుకివిల్లు మూ(పున( బర (గువా(డు 

నీలనగా(గ్ర సన్నిహిత భానుని భంగి ఘనకిరీటము దల గల్గువాండు 

పుంశరీకయుగము (టోలు కన్నులవా(డు, వెడంద యురమువా(డు విపులభ్యద 

మూర్రోవాండు రాజముఖ్యుండొ కరుండునా, కన్ను(గవకు నెదుర(గానంబడియె, 

ఏ నా రాజశేఖరునిం దేజీచూచి భాషింప యత్నంబు నేయునెశ నతండు దా 

రామభ్యద్రుండ ”మన్నామాంకితంబుగా కొ శీమహాభాగ వతంబు( దెనుంగు సేయుము 

'సీకు భవబంధంబులు దెగునని యానతిచ్చి తిరోహితుండయ్యె. ఆంతే*ినే 

సమున్మిలిత నయనుండనై. వెజంగు*ేపడి చిత్త్రంబున. [10 

పలికెడిది భాగనతమ6ట, 12పలికించువిభుండు రామభ(దుండ(ట ]నె6 

బలికిన భవహరమగున6ట, పలికెద ోవేతొండుగాధథ( బలుకంగ నేలా. 16 

భాగవతము దెలిసి పలుకుట చిషత్రంబు, శూలికై న దమ్మిచూలి కె న 

విబుధ జనులవలన విన్నంత కన్నంత, 17తైలియ వచ్చినంత తేటపజుతు, 17 

రికాందతిీకి (దెను గు ి గుణమగు (గొందజికిని సంస్కృృతంబుగుణమగు రెండున్ 

గొందలతిీికి గుణములగు నే, నంద జీ*మెప్పింతు( *పేగృ తుల నయ్యెయెడలన్ . 18 

ఒనరన్ నన్నయ తిక్కనాదికవు లీ యుర్విం బురాణావళుల్ 

తెనుంగుల్ సేయుచు మత్పురాకృత శుభాధిక్యంబు దానెట్టిదో 

22తెను(గుం జేయరు మున్ను భాగవతమున్ దీనిన్ 2దెనింగించి నా 

జననంబున్ సఫలంబు చేనెద. బునర్హన్మంబు లేకుండ(గన్. 19 

* లలితస్కుంధము గృష్టమూలము శుకాలాపాభిరామంబు మం 

జులతా 2కే గితమున్ 2౨న సువర్ణ సుమనస్సుజ్లేయమున్ సుందరో 

జ్వల వృ త్తంబు మహాఫలంబు విమల వ్యాసాలవాలంబునై 

వెలయున్ భాగవతాఖ్య కల్పతరు వుర్విన్ సద్ద్విజ్రేయ మె. 20 
టు షో 

నున (క.ట.ద.ర.) 2. పోలికి (డ) కి. విలు (వా) 4. యెన(హ 5. నెదుట/క.గ.బ,ర. a ) (హృ ( :) చాను రామచం౭(దుండను (చ) నేన శ్రీరామచం_దుండ్రను (శ 7. రామనామాంకితంబుగా (క.చ.ట.త. 
గ. జ.డ్ర.ద. )నాదు నామాంకింతబుగా(5) 8. శ్రీమన్మహా (ఆ.గ.6, ) 9. నీభవ(క.గ. 0) 10. నేనుస్మీలిళ 

కుచ. ) నేనున్మీలి తుండనై (జ 
తో 

సమున్మ్ లిత లోచనుండనె నై(ర) 11. పడిన(డ) పడిమదీయచి శ్రంబున (క్ర 
ia. పలికింకెడి విభుండు బ. య. -) పలికెంచెడివాండు (ప వా) 18. యే (చ 14. వేరొక్కగాథ (త.ప 

గ్ ర) 15. తెలియ(బలుకుచ (ర) 16. వరుల (జ) 17. తెలిసినంతవట్టు (జ 18. కొందజరు (జ 
19. పియమగు (క) 20. మెచ్చిం తు(గ ) 21. ఆతుల (ట ) వివి తెనుంగుల్ శాయరు (క) ఐవి, తనుం: 
గించి (య) 24. బభనముల (న /) 55. నువస్తు (ట్ర) సువర్ణ్య (జ) సుమం(త్ర (ద). 



(పథమ స్కంధము ల్ 

వ, 

cm 

ఇట్లు 'భాసిలైడు 2 శ్రీమహాభాగవతపురాణ పారి జాతపాదప కిసమా(శ్రయంబున 

హరి కరుణావిశేషంబున( గృతార్థత్వంబు *సిద్దించెనని బుద్దినెటింగి లేచి మరలి 
కొన్ని దినంబులను నేకశిలానగరంగబునకుం జనుదెంచి యందు గురువృద్దబుధ 

బంధు 7 జనానుజ్ఞాతుండనై , | 21 

ని (గంథక రృ పంశవర్షనము ఫా 

కౌండిన్యగో(త్ర సంకలితు. డాప _సంబస్తూతుండు పుణ్యుండు కొనుభగు (డై. న 

భీమన మంత్రికి (బ్రియపుత్రు. డన్నయ కలకంఠి తద్భార్య గె గౌరమాంబ 

కమలా పు వరమున. 10౫నిన సోమనమంతి వల్లభ మల్ల మ వారి తనయు( 

డెల్ల న యతనికి నిల్లాలు "మాచమ వారి పుతు(డు వంశ వర్చనుండు 

. లలితమూ ర్తి బహుకళానిధి 12కేసన, దానమాననీతిధనుండు ఘనుండయు 

తనకు లక్క_మాంబ ధర్మ గేహిని గాగ, మనియె శె శై వశాస్త్రమతము గనియె. 22 

. నడవదు నిలయము వెలువడి,తడవదు పరగిపురుప గుణము దనపతి**ీనొడువున్' 

కో౫డవదు వితరణ 15కరుణలు ,విడువదు లక్కాంబ విబుధ విసరమువొగడన్.28' 

మానిను లీడుగారు బహుమాన *7/నివారిత దీనమానస 

గానికి దానధర్మ మతిగౌరవ మంజులతాగ వీరతా 

స్థానికి 15 ముద్దసానికి సదాశివపాదయు గార్బ్చనానుకం 

పొనయ వాగ్భవానికిని బమ్మెర 19-కే సయ లక్క-_సానికిన్. 24. 

. ఆమానిని కుదయించితి, మేమిరువుర మగజాతు( డీశ్వరనేవా 

కాము(డు చేతిప్పయ; పోతయ నామవ్య కుండ సాధునయయు కుండన్.. శర 

అయిన నేను నా చితంబున( బెన్నిధానంబునుం బోని 22శ్రీరామచంద్రు 

సన్నిధానంబు6 గల్పించుకొని. 

1. రాజిల్లైడు (ర) క. థ్రీమన్మతా (గ) శి. వన్యాశ్రయంబున (క. ట.) 4. సిద్ధింతు (గ) 
5. మతియుం గొన్ని (క. ర) 6. బునకేతెంచి చి (చ ) 7. కవిజనాను.. (5) రి. శుభగుణుండు (ట్ర) 

9. భూమన మంత్రికి పుతు' డన్నయమం(ి (ఏఓ. య, ) థీమనమంతతికి (పీతి నన్నయ పువై (త) మన 

మం (తికి (పియజు డన్నయ (ర్ర 10. గనియె (హ. తం. వా.) 11. మాచమ్మ (గ) మానమ (జ) 

12. కేతన (వా) 18. పురుషగుణము (తంగ. జ.తం, .) 14. నుడువుస్ (తం. వౌ. y నొడువుల్ (ట. ప 

గందర ) 15. కడువదు (జ. బ. హు) 16. గుణముల్ (క.ట.త జ.) 17. సమానితదీన మాన సుజ్జా నికి 

(ట. గ్గ ) సనమానితధీసమాన సుజ్ఞా గ్ర క్రి (య) 18. ముగ్దసానికి (క) ముత్తసానికి (అ. ప. జ.) ముద్దు 

సానికి (తం - వా.) 19. కేతయ 20. ఆమథునమునకు. బుట్టితి (క.డ.ద.బ.ర.హ.) 21, తిప్పన 

పోతన (తం.వా.) 22. శ్రీరామభ(దు (5). : 



వలో 

— 8 షష్ట్యంతములు వ్ ఆ 

హారికి నందగోకుల విహార9కి( జ్యక్రసమీరదైత్య సం 

హోరికి భక దుఃఖపరిహారికి గోపనితంవినీ మనో 

హారికి దుష్టసంప దపహారికి ఘోషకుటీ2వయోఘృతా 

హారికి బాలక(గహమహాసుందుర్వనితా (సహారికిన్. 

= శీలికి నీతిశాలికి వశీకృతశూలికి బాణహ స్పని 

ర్యూలికి ఘోరనీరదవిము కశిలాహత గోపగోపికా 

పాలికి వర్ష ధర్మ పరిపాలికి నర్దనభూజయుగ్మ సం 

చాలికి మాలికిన్ విపుల చక్రనిరుద్ద మరీచిమాలికిన్. 

. తంతకు( గాళియోరగ విశాల కిఫణోపరిన ర్హన (కియా 

రంతకు నుల్ల సన్మగధరాజ చతుర్విధఘోర వాహినీ 

హంతకు నిం్యద్రనందననియంతకు సర్వచరాచరావళీ 

మంతకు నిర్లితెంద్రియసమంచిత భ_క్షజనానుగంతకున్. 

. 'న్యాయికి భూసు రేంద్రమృతనంద నదాయికి రుక్మిణీ మన 

స్థాయికి భూతసమ్మద విధాయికి సాధుూజనానురాగ సం 

ధాయికి( వీతవస్త్ర సరిధాయి కి( బద్మభవాండ భాండ ని 

ర్మాయికి గోపికానివహమందిరయాయికి శేషశాయికిన్. 

శ్రీమహాభాగవతము 

27 

28 

29 

30 

సమర్చితంబుగా 6న్బె నం(ధ్రభాషను రచియింపంబూనిన 7 శ్రీమహాభాగ వతంబు 

నకు౦ 5 క్రారంభం బెటిదనిన. 
1 ల 

అధ్యాూంయము_౧ 

. విశ్యజన్య్మసితి విలయంబు అెవ్వనివలన నేర్పడు ననువ ర నమున 
Gp అలాల 

వ్యావ ర్తినము న, గార్యములం దభిజ్ఞుండై తాన రాజగుచు( జి త్రమున( జేసి 

'వేదంబు లజునకు విదితముల్ గావించె నెవ్వండు బుధులు మోహింతు 'రెవ్వ 

నికి నెండమావుల 12నీట6 గాచాదుల నన్యోన్యబుద్ది దా నడరునట్లు 

. స తిగుణసృష్టి యెందు దీపించి సత్యము, భంగి దోచు స్వ ప్రభానిర_స్త 

కుహకు డెవ్వ(డతని(గోరి చింతించెద,ననఘు విశ్వమయుని ననుదినంబు. 92 

స రళ్నపుంజనవహారక (ర) 8. పయోమృతా (ర) 8. వణావళి (జ. డ్ర.ద.బ.య.ర, హ,తం.వా.) 
ఫణామణి (గ) ఉ. వర్తన (గ); నర్త 

క 

క్త ద) రి. గ ణానురాగ(ఈ) డ్ర్. నేనాం్యధంబున(క.చ. హ.తం.వా) 

7 శ్రీమన్మహా(ట.ర. ) 8.క థా(క మంబెట్టిదనిన(బ) 9. నముల(క.జ.బ.) 10. చి త్రమున(జూచి(త)చింత 

నముచేసి(ట) 11. విదితంబుగా నిచ్చెప) 12. నిచ్ళుగా (భమ యుచు(జ) 1లి. [తిగణబుద్ధి యందు దిపించు 9 

(య) 14. నట్టి ప్రభునిర స్త (హ) 15. సళ్యుంబరుని (హ. వా.) నాద్యు( బరుని సత్యు (క. డం బ.) 



[పథమ స్కంధము 7 

వ, 

em 

తే, 

ఆ. 

న 

ఇట్లు సత్యం పరం ధీమహి” యను గాయత్రీ (పారంభంబున గాయ (శ్రీ 

నామ 2 బహ్మరూసంబె మత్స్యపురాణంబులోన గాయత్రి నధిక రించి ధర్య్మవి స 
ఎ 0 

రంబును వృ(తాసుర వధంబుసు నెందు( జెస్పంబడు నదియ భాగవతంబని 

పలుకుటం జేసి యీ పురాణంబు శ్రీ) మహాభాగవతంబన నొప్పుచుండు. 98 

. (శ్రీమంత మె ముని శేష్షకృతంబై న భాగవతంబు సద్భ కి తోడ 

వినంగోరువారల విమలచి త్తంబుల 6 జెచ్చెర నీశుండు చిక్కు_( గాక 

యితర శాస్త్రంబుల నసీళండు చిక్యూ-నె మంచివారలకు నిర్మత్సరులకు( 

గపటనిర్ముక్వు లె కాంక్షీనేయక యిందు( దగిలియుండుట మహా్త _త్త్వరబుద్ది 

పర6గ నాధ్యాత్మికాది తాపృత్రయంబు, నడచి 7ప రమార్గభూత మై యవిల నుఖద 

మైసమ_స్తంబుగాకయు కినయునుండు,వ స్తువెజు గం గ 9దగుభా గవతమునందు. 

వేదకల్పవృక్షవిగళితమై శుక, ముఖసుధాద్రవమున మొనసియున్న 
భాగ వతపురాణిఫల రసాస్వాదన, పదవి6 గనుండు రసికభావవిదులు. శీర్ 

ఎ వైమిశారణ్య వర్ణనము ఫ్ 

పుణ్యంబె మునివల భ, గణ్యం బె కుసుమఫలనికాయోతిత సా 
ర్లు గా షా థి 

దుణ్యమయి నై మిశాఖ్యా, రణ్యంబు నుతింప(దగు నరణ్యంబులలోన్. లి 

మజియును మధువై రి మందిరంబునుం బోలె మాధవీమన్మథ 2సహిత్రంబై. 

బ్రహ్మ గేహంబునుం బోలె శార దాన్వితంబై సీ లగళసభాని కేతనంబును౨ దోలె 

వహ్నివరుణ సమీరణచం[ద్రరుదహైమవతీ కుబేర వృషభగాలవశాండిల్య 
Qe 

పాళుపత కిజటి పటల మండితంబై బలభేదిభవనంబునుం బోలె "నె రావతామృత 

రంభాగణి కాభిరామంబై మురాసురుని నిలయంబునుంటోలె నున్మ _త్తరాకసవంళ 

సంకులంబై ధనడాగారంబునుం బోలె శంఖకుందముకుంద సు ౦దరంబై 

రఘురాము యుద్దంబునుం టోలె నిరంతరశరానలశిఖాబహుళం బై పరశురాము 

భండనంబునుం బోలె 17నర్దునోద్భేదంటై దానవసం(గామంబుసుంటోలె నరిష్ట 

జంభనికుంభళ క్తీయుక్త కృంటై కౌరవసంగరంబునుం బోలె (ద్రోణార్జున కాంచన 
ల జ జ బ్బ మ స స. 

1. సత్యం పరమితి యను గాయత్రీ (క. బ.) 2. (దహ్మస్వరూపంజై (హు వా.) 

లి. గాని (చ) 4. సేయకయును | న. ర్ ధర్మబుద్ది (క. ర .) 6. బుద్ధి ( బద (హ. వా.) 
థి 

7. పరమాత్మ (త.ద.) రి. నగుచు డు (చ.ప.యర.హా.) 9. నగు (త యర.) 10. ఫలరసమభ 

రంబు (చ. గ్ బ. ) 11. భాగవతులు (గ. జ.) 12. మహితంబై (క. డ. ఐ. హా. తం.) మన్మథ 

హితంబె (వా) మాధవ మన్మథ మహితంబై (ర 1కి. జటాపటల (గ. జ. గ్ర. ద. బ. ర. ) 

14. నై రావతామలక (గ) నె రావతామల (ద) 15. మందిరంజై (చ. త. ప. జ. ద. ర. హ్.) 

16. ఖరానల (ద) 17. మహోపారిజాతంబై ((వాత(ప్రతుల పాఠము 



కం, 

1 ey 

యకక) కి. సరల (వా) 4. క  బభోదా నంట 

శ్రీమహాభాగనతము 

స్యందనక దంబస మేతంబై. కర్ణుక లహంబునుం బోలె మహోన్నతశల్య సహ 

కారంబై. సముదసేతుబంధనంబునుం బోలె నలనీలసనసాది(ప్రదీపితంబై. భర్లు 

భజనంబునుం బోలె శేనానాళోకలేఖా కలితంబై. 2వురు కోదండంబునుం బోలె 

బున్నాగశిలిముఖ భూషితంబై. నరసింహరూపంబునుం బోలె. గేసర కరజ 

కాంతంబై_ నాట్యరం గంబునుం బోలె నటనటీసుషిరాన్వితం బై శ్ర_లజా నిటల౦ 

బునుం బోలె. జందనకర్చూర తిలకాలంకృతంబె. వర్షాగమంబునుం బోలె 

నింద్రబాణాసన మేఘకరక కమనీయంబై. నిగమంబునుం బోలె గాయత్రీ 

విరాజితంబై మహాకావ్యంబునుం బి వోలె కినరస మృదులతాకలితంబై_ వినతానిల 

యంబునుం వోలె సుప ర్లరుచిరంబై యమరావతీ పురంబునుం వోలె సుమనో 

లలితంబై *కై టభోద్యోగంబునుం బోలె మధుమానితంబై పురుషోత్తమ నేవ 

నంబునుంబోలె నమృత ఫలదంబై ధనంజయ ॥ సమీ కంబునుంబోలె నృభ్రంకష 

పరాగంబై వై కుంఠపురంబునుం బోలె 6ప్ర హరిఖడ పుండరీక విలసితంబై నంద 

ఘోషంబునుం ౦ బోలె గృ వ్షసార సుందరంబై లంకానగరంబునుం బోలె రామ 

మహిషీ వంచకసమేతంటై సుగీవ నై న్యంబునుం బోలె గజ గవయశరభళో భి 
తంబై "నారాయణ స్థానంబునుం బోలె నీలకంఠ హంసకౌళిక భారద్వాజతి తిరి 

భాసురంబై మహాభారతంబునుం బోలె నేకచ్యక్ర బక కంక ధార్తరాష్ట్ర) శకుని 

నకులసంచార సమ్మిళితంబై సూర్యరథంబునుం బోలె నురుతర (ప్రవాహంబై 
జలదకాల సంధ్యాముహూ ర్తంబునుం బోలె బహువితతజాతి సౌమనస్యంబై 

యొప్పు నై మిశంబను కొశ్రీవిష్ణుకేత్రంబునందు శౌనకాది మహామునులు స్వర్గ 

లోక ిగియమానుండగు హరిం జేరుకొఅకు సహ్యస్రవర్ష ౦బు లనుష్టానకాలం 

బుగాంగల స్మతసంజ్హిక ంబై న యాగంబు సేయుచుండి రందొక్క_నా(డు డు వారలు 

రేపకడ నిత్యనై మి. త్రిక హోమంబు లాచరించి సత్క్యూతుండై. సుఖా సేనుండై 

యున్న సూతునిం జూచి. 97 

= దో అ అడ వ 
—5 శౌనకాది బుషుల (పక్న వ 

ఆతాపను లిట్లనిరి వి, సీతున్ 10విజ్ఞానఫణితనిఖిల పురాణ 

(వాతున్ నుతహరిగుణ**ేసం, ఘాతున్ సూతున్ నితాంతకరుణోపేతున్. 08 

నానాక్లోక లేఖా పరిమితంబై (ఓ. శాఖ రేఖా కలితంబె (య ) 2. మేరు (ట. త. బం 

) 5 ఘన సమీరంబునుంటోలె (ట) 6. ఖడ్గ 

డ (హా. తం. వా.) 7. నారాయణా -) రి. వెష్టవ శేత్రంబున (ద) 

9. జ్లేగియ (గ. జ. ర, .) 10. విజ్ఞాన ఫలిత ( _గ.జ.డ్ర.య 11. సంఘాత నితాంతె కనూతు (ట) 
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మ. సమతం దొల్లి పురాణసంకు లితిహాస(శేణులుం ధర్మళా 

స్రములున్ 'సీవు పఠించి చెప్పితివి వేదవ్యాస ముఖ్యుల్ , మునుల్ , 

2సుమతుల్ సూచిన వెన్ని యన్నియును దోయన్ నీమదిన్, దత్రసా 
దమునం జేసి యెజుంగ నేర్తువు సమ స్తంబున్ బుధేం(ద్రో త్రమా! 89 

క, గురువులు (పియశిష్యులకుం, బర నుర హస్యములు దెలియంబలుకుదు రచల 

స్టిరకల్యాణం బెయ్యది, పురుషులకును నిశ్చయించి బోధింపు తగన్. 40 

క, మన్నాండవు చిరకాలము, గన్నా(డవు పెక్కులై న గం థార్జంబుల్ 

విన్నాండవు వినందగినవి, యున్నాండవు పెద్దలొద్ద ను త్తమగో పిన్. ఢీ] 

చ. ఆలసులు మందబుద్దియుతు లల్పతరాయువు లు(గరోగ సం 

క లితులు మంద*భాగ్యులు సుకర్మములెయ్యవి సేయ (జాలరీ 

కలియుగమందు మానవులు గావున నెయ్యది సర్వసౌఖ్యమె 

యలవడు నేమిటం *బొడము నాత్మకు శాంతి మునీంద్ర చెప్పవే. 42 

౬ ఎవ్వని య వతార మెల్ల రభూతములకు సుఖమును వృద్దియు సౌరిది (జేయు 

నవ్వని శుభనామ మే(ప్రొద్దు సుడువంగ సంసారబంధంబు సనుసిపోవు 

నెవ్వని చరితంబు హృదయంబు. జేర్చిన భయమొంది మృత్యువు పరువువెట్లు 

నెవ్వని పదనది నేపారుజలములు సేవింప _నెర్మల్యసిద్ది గలుగు 

తే, దపసు అెవ్వనిపాదంబు దగిలి శాంతి, తెజ(గు గాంచిరి వసుదేవదేవకులకు 

నెవ్వ6 డుదయించె( దత్క-థ లెల్ల విన(గ,నిచ్చపుకైడు నెణింగింపు మిద్దచరిత.40 

క. భూషణములు 7వాణికి నఘ, పేషణములు మృత్యుచి త్ర నీషణములు ర్హ్ము 

తోషణములు గల్యాణ వి, శేషణములు హరిగుణోపచితభాషణముల్ . 44 

క. కలిదోష నివారకమై, యలఘు యపల్ వొగడునట్టి హరికథనము ని 

ర్మలగతి6 గోిరెడు పురుషుండు, వెలయ (గ నెవ్వాండు దగిలి వినడు మహాత్మా! 

ఆ. అనఘ విను రసజ్ఞాలె వినువారికి, గమాటమాట కధికమధుర మైన 

యట్టి కృష్ణుక థన మకు న యం. దల(పుగలదు మాకు దనివిలేదు. 48 

పకపక? పీక. యివక్యనింపుడువు (వా) 2. సువతిం జేసిన (బడ. 
ద. బ. వా.) వ్. మండదబుద్ధిబలులల్ప (ట. ణ..తం. వా.) శీ. భాగ్యులును ఏ గర్మము (క. ప. హ.) 

ర్. బొరయు (త ) బొదలు (జ) 6. లోకములకు (హ) T. సెవులకు (హృ 8. హృ తోషణములు 

(క.త_) 9. నివారణమై (హ. తం. వా) 10. ంగోరుచు. (హ) 11. మాటిమాటికధిక (క. చ. త, 

జ. బ. య. ర.) 
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రైతా 

(శ్రీమవోభాగవతము 

వరగోవింద కథాసుధారస మహే"*వర్షోరుధారా పరం 

పరలంగాక బుధేంద్రచం (ద! యితరోపాయానుర క్రిం (దివి 

_స్పర దుర్దాంతదురంత దుస్సహజనుస్సంభావితానేక దు 

_స్పర గంభీరకఠోరకల్మష కనద్దావానలం బాజునే. 47 

హరినామకథన దావానల జ్వాలల6 గాల 'వే'ఘోరాఘ కాననములు 

వె వై కుంఠదర్శన వాయుసంఘంబుచే( దొల(గవే బహుదుఃఖ తోయదములు 

కమలనాభధ్యాన కికంఠీరవంబుచే( గూలవే సంతాప కుంజరములు 

నారాయణీస్మర ణ (పభాకరది పి. దీఅవే షడ్వర్గ తిమిరతతులు 

. నళిననయన భ కి “నావచేంగాక సం, సార జలధిదాంటి చనంగరాదు. 
వేయునేల మాకు విష్ణు ప్రభావంబు, దెలుపవయ్య సూత! ధీస మేత! 48 

=. మజీయు కపటమానవుండును గూఢుండునై న మాధవుండు రోమసహితుండె 

యతిమానుషంబులై న పరా(క్రమంబులు సేసె నంట! వాని వివరింపుము. కలి 

యుగంబు రాయగలదని వె షవకే(త్రంబున దీర స్మతనిమి తంబున హరికథలు 
ఓ ని లు అలనే 

ఏన నెడగలిగి నిలిచితిమి. ద వయోగంబున 49 

* జలరాశి దాంట6గో రెడి, కలము జనుల్ గర ధారు6 గాంచిన భంగిన్ 

గలిదోష హరణవాంఛా, కలితులమగు మేము నిన్ను6 గంటిమిగసూతా! yl 

చారుతరధర్మరాశికి, భారకు (డగు కృష్ణు. డాత్మపదమునకేగన్ 
భారకుండు లేక యెవ్వని6, 7జేరెను ధర్మంబు బలుపుసెడి మునినాథా: ర్! 

అధ్యాయము -_ 2 

—: నూతుండు నారాయణ కథా,వపశంన చేయుట := 

. అని యిట్లు మహనీయ గుణగరిష్టులయిన శౌనకాదిమునిశ్రేఘ అడిగిన రోమ 
హర్ష ణ పుత్రుండై యు(గ్రశ్రవనుండను. పేరనొప్పి నిఖిలపురాణ వ్యాఖ్యాన 

వె భరీ సమేతుండై. న సూతుండు. ఫం 

.' సముండై యెవ్వండు ము క్తకర్మ్యచయు(డై సన్న్యాసియె యొంటింటో 
వ కిమహా భీతి నొహోకుమార యనుచున్ వ వ్యాసుండు సీరంగ వృ 
కములుం దన్మ్యయతం (జతిధ్వనులు స సక్కంిజేనె ము న న్నట్టిభూ 

తమయున్ 19 (మొక్కె_ద బాదరాయణి( దపోధన్యా(గణిన్ ధీమణిన్. 58 

నావచేగాని (బట) 6. సుమతీ. 

; . మహ్మోపీతి (గ.జండ్ర.ద.హ.) 

1. తహోధ్యానాగణిన్ (త. గ.) 
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కార్యవర్గంబును గారణసంఘంబు నధికరించి చరించు నాత్మత_త్త్వ 

మధ్యాత్మ మన(బడు నట్టి యధ్యాత్మము. దెలివినేయ(గజాలు దీపమగుచు 

సకలవేదములకు సారాంశమై యసాధారణమగు (ప్రభావ 

రాజకంబై న పురాణీమర్మంబును గాఢసంసారాంధకారపటలి 

= దాంట(6గే రెడి వారికి దయదలిర్చ, నే తపోనిధి వివరించె నేర్పశంగ 

నట్టి శుకనామధేయు మహాత్మ గేయు, విమలవిజ్ఞాన రమణీయు వేడ్క_(గొలుకు. 

నారాయణునకు నరునకు, భారతికిని (మొక్కి. వ్యాసు పదములకు నమ 

స్క్మారముసేసి *వచింతు ను, దార్బగంథంబు దళితతనుబంధంబున్. క్ 

అని యిట్లు చేవతాగురు నమస్కారంబుచేసి యిట్లనియె. మునీం్యద్రులారా ! 
నన్ను మీరలు నిఖిలలోకమంగళంబై న (పయోజనం బడిగితిరి. ఏమిటం 

గృష్ట సం్యపశ్నంబు నేయంబడు నెవ్విధంబున నాత్మ (ప్రసన్నంబగు నిర్విఘ్నయు 

నిర్హాతుకయునై న హరిభ కి యే రూపంబునంగలుగు నది పురుషులకు. 

బర మధర్మంబగు. వాసుదేవనియందు( దియోగింపంబడిన భ_కియోగంబు 

వె రాగ్యవిజ్ఞానంబులం బుటించు. నారాయణకథల వలన నెయ్యేధర్మంబులు 
రా రు 6 

దగుల వవి నిరరకంబులు. అపవర్షపర్యంతంబె నధర్మంబున కరంబు ఫలంబు 
థి గ ౬ అ 

గాదు, ధర్మంబునందవ్యభిచారియెన యర్గంబునకు ( గామంబు ఫలంబుగాదు. 

విషయభోగంబై న కామంబున కిం దియ (పీతి ఫలంబుగాదు. ఎంతదజవు జీవించు 

నంతియ కామంబునకు ఫలంబు. తత్త్వజిజ్ఞాస గ లజీవునకు ( గర్మములచేత నెయ్యది 

సుపసిదంబదియు నర్గంబుగాదు. త తృ” జిజ్ఞాస యనునది ధర్మజిజ్హాస. 
య ® ఆవి జా జు 

'కొందజు ధర్మంబె త_త్త్వమని పలుకుదురు. తత్త్వవిదులు జ్ఞానమనుపేర 

నద్వయమైనయది త_త్త్వమని యెజుంగుదురు. ఆ తత్త్యంబౌపనిషదులచేతం 

(బ్రహ మనియు హైరణ్యగర్భుల చేతం బరమాత్మ యనియు సాత్వతుల చేత 

భగవంతుండనియును బలుకంబడు. వేదాంత శ్రవణంబున (గ్రహింపంబడి జ్ఞాన 
వై రాగ్యములతోడం గూడిన భక్తిచేతం దత్సరులై స పెద్దలు కే త్రజ్ఞాండ. న 
యాత్మయందు. బరమాత్మం పొడగ దురు. ధర్మంబునకు భి భలం 

పురుషులు వర్ణాశ్రమ ధర్మ భెదంబులం జేయు ధర్మంబునక మాధవుండు సంతో 

షించుటయె సిద్ధి. ఏకచి _కంబున నిత్యంబును గొ గో విందు నాకర్ణిి ౦పను వర్థి ౦పను 

దగు. చ క్రాయుధధ్యానమను ఖఢ ంబుస వివేకవంతు లహాంకారనిబద్దంబై న్న 

తెలియజేయ(గ (వ. తం. వా.) వ రాజితంబై న (చ. ర) లి. రాజంబును (హ) 

ధర్మంబును ( (ట. ద.) పురాణామృతంబును (చ. గ. జు ద. క్ రచింతు (క. బం) లీ. పరమార్థంబనిన 

(హ. తం. 

(క. చ. 

6. జాచరింపం దగిన యీ యధికధర్మంబునకు (చ. చ వము. గ. హ.) 7. విజ్ఞానమనునది 

ట_ గం ద. బ.) 
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కరంటు (ద్రుంచివె తురు. ఈ (భగవంతునియందు[శదయు, నపవరదంజగు 
౮ య యు వ 

తత్క్మ థా శవణాదులం దత్యంతాస క్రియు, పుణ్యతీర్ణావగాహన మ హత్సేవాదులచే 

సిద్రించు) క్ర _ర్షనిరూలన హేతువులై న 5 కమలలోచను కథలం దెవ్వండు రతి 

“నేయు, విననిచ్చగించు, వాని కితరంబు అెవ్వియు రుచి పుట్టింపనేరవు. పుణ్య 

శ వణకీ నుండై న కృష్ణుండు దన కథలు వినువారి హృదయంబులందు నిలిచి 

శుభంబు లాచరించు. అశుభం౦ంబులు నిరసించు. అశుభంబులు నష్టంబులయి న 

భాగవతశాస్ర నేవావిశేషంబున నిశ్చలభకి, యుదయించు. భ_క్తిగలుగ రజ స్త 

మోగుణ (పభూతంబులై న కామలోభాదులకు వశంబుగాక చి _త్తంబు స శ్వ 

గుణంబున6 (బ్రసన్నంబగు. (పసన్న మనస్కు-ండై న ము "కసంగుండగు, 

ము కృసంగుం పడెనే సీశ (ర త _త్వజ్షానంబు *ేదిపించు. ఈశ్వరుండు గానం 

బడిన, ct 2జిజ్ఞడగ్రథన రూపంబై న క యహ ాంకారంబు భిన్నంబగు. ఆహంకార ౦బు 

భిన్నంబై న నసంభావనాది 'రూపంబులగు సంశయ ౦బులు విచ్చిన్నంబులగు. 

సంశయ విచ్చెదంబై న ననారబ్రఫలంబులై న కర్మంబులు నశించుం గావున, 56 

క, గురుముతులు దవసు అంతః, కరణఐబులు కెళుద్ది సేయు ఘనతరభ కిన్ 

హరియందు సమర్చింతురు, పరమానందమున భఖిన్నభవబంధనులై . 57 

తరల. పరమపూరుషుండొక్క*డాద్యుండు పాలనోద్భవ నాశముల్ 

సొరిది(జేయు ముకుంద పద్మజశూలిసంజ్ఞ ల( (బాకృత 

స్ఫురిత స త్వరజ_స్తమంబుల( బొందు నందు శుభ స్టితుల్ 

హరి చరాచరకోటి కిచ్చు ననంత సత్త్వ నిరూఢు(డై. రి 

వ. మజీయు నొక విశేషంబు గలదు. కాష్ట్రం ంబుకంచె ధూమంటబు, ధూమంబుకంచె( 

దయోమయంబి న వహ్నియెట్లు విశేషంఐగు నట్లు తమోగుణంబుకంటె రజో 

గుణంంబు, రజోగుణంబుకంపి (జహా ప్రకా శకంజగు స _త్వగుణంబు విశిష్టం 

బగు. తొల్లి మునులు స_త్వమయుండని భగవంతు హరి నదోక్ష జుం గొలిచిరి. 

కొందయు సంసారమందలి "మేలుకొఅకు నన్యుల నేవించు చుందురు. మోక్షర్డు 

లైన వారలు యూరరూపుళై న భూత పతుల విడిచి, 'దేవతాంతర నిందనేయకో 

శాంతులై నారాయణీక కథలయందే (పవ రించుదురు, కొందు రాజసతామసులె 

సిరియు నై శ్వర్యంబును పజలను. గోరి పితృభూత్నప్రజేశాదుల గారాధించు 
న లా నవ ౧ IM న ఎ జ స వ ఖ. 

*ఈ భాగము తాశష్మత్ర (పతులండు లేడు. సస ర మూలమున ను న్నది. కట్లు కుంవలికరింప6 me 

బడు భాగము లన యు నిజిెచెయని (గహింపణ దగన్తు. 
ణు ot 

1. సిద్ధించు (క. చ.ట.ప. ర. హు 2. (జిజ్ఞడ (గ్రంథి (క. త. పర.) శి. సద్ది సేయ 

(తప ప.హ.తం. వా.) 4. డాఢ్యుండు (వా. తం. 2. వా.) 5. శుభంబులన్ (ర) 6. కథలనుభవింతురు (క) 

కళలనుభవింతురు (ట. య. -) 
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ahead 

1. 

దురు. మోక్షమిచ్చుటంజేసి నారాయణుండు నేవ్యుండు. వేద యాగ యోగ 
(కియాజ్ఞానతపో గతి ధర్మంబులు వాసుదేవ పరంబులు. నిర్గుణుండై న పర మే 

శ్యారుండు గలుగుచు లేకుండుచు 'గుణంబులతోడం గూడిన తన మాయచేత 

నింతయు సృజియించి, గుణవంతుని చందంబున నిజ మాయావిలసితంబు 

లిన గుణంబులలో (దివేశించి, విజ్ఞాన విజృంభితుండే వెలుంగు. అగ్ని 

యొక్క-రుండయుు( బెక్కు(మా(కులందు దెజరిల్లుచు( బెక్కం డై 9 తోయ 

తెజంగున విశ్వాత్మకుండై న పురుషుం డొక్క6ండు, తనవలనం గలిగిన నిఖిల 

భూతంబులందు నంతర్యామి రూపంబున దీపించు. మనోభూత సూకేం(ది 

యంబులతోడంగూడి, గుణమయంబులె న భావంబులం దనచేత నిర్మితంబులె న 

భూతంబులందు 6 దగులువడక తద్దుణంబు లనుభవంబు సేయుచు లోకకర్తయైన 

యతండు 'దేవతిర్య జ్మనుష్యాది జాతులందు లీల నవతరించి లోళంబుల రక్షించు 

నని మజణియు సూతు( డిట్లనియె, 99 

అధ్యాూయయు ౭ 

మహదహంకార తన్మాత్ర సంయు క్రు6డై చారుషోడళకళా సహితుంయగుచు. 

బంచ మహాభూత భాసితుండె శుద్దస తుండ సర్వాతిశాయి యగుచు( 

జరణోరుభుజముఖ (శ్రవణాకినాసా శిరములు నానా సహ(స్రములు వెలు(గ 

నంబరకేయూర హోరకుండల కిరీటాదులు సెక్కు వే లమరుచుండ. 

బురుషరూపంబు ధరియించి పరు (డనంతు(,డఖిలభువనైై క*క ర్తయైయ ల ముగత్రిని 

కమానితాపార జలరాశిమధ్యమునను, యోగని(ద్రావిలాసియై యొప్పుచుండు.. 60 

—_-: భగవంతుని యేక వింశత్యవతారములు. వ 

అది సకలావతారంబులకు మొదలిగనియైన శీమన్నారాయణ దేవుని విరాజ 

మానంబై న దివ్యరూపంబు. దానిం బరమయోగీంద్రులు దర్శించుదురు. 

అప్పరమేశ్వరు నాఖీకమలంబువలన సృృష్టిక_ర్తలలోన (ప్టుండైన (బ్రహ్మ 

యుదయించె. అతని యవనయవ స్థానంబులయందు లోకవిస్తారంబులు గల్సింపం 

బడియె. మొదల సదేవుండు కౌమారాఖ్యసర్గంబు న్నాశయించి *ాహ్మణుండె 
౧ ౧ ర 

దుశ్చరంబిె న (బహ్మచర కంబు చరియించె. రెంగవిమాఖు జగజననంబు 
అ i దొ 

కొటకు రసాతలగతయైన భూమినె త్తుచు, యక్షైశుం డై వరాహ దేహంబు(దాల్చెః 

మూండవతోయంబున నారదుండను దేవబుషియె కర్కనిర్మోచకంబె న వె పవ 
CQ న వ! మై 

జ సల సట్ సల్ ఇల జ్య లో ల లలో టు న్ ట్ ల్ 

తిగుణంబుల (హ. తం. వా.) వ. న రన యత్నమమ చ. చ. ప.) వరన (తం. వా.) £ 

లె. మానితోదార (హ. వా.) త్తం (బహ్మణ్యుండై (తం. వా.) 5. మాటు (క. ర.) 
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1. గామ (తం. వా.) సంఖాా (హ. ప.గ. జ. ద. బం య. ర.) 2. యమాది (చ. రు. 

శ్రీమహాభాగవతము 

తంత్రంబునెప్పె. నాలవపరి ధర ుభార్యాసర్ల్షమునందు నరనారాయణాభిధానుండై 

దుష్క_రంబె న తపంబుసేసె. పంచమావతారంబునం గపిలుండను సిదేపండె 
షు ధి డె 

యాసురియను బాహ్మణునకు ( ద _త్వసంఘ నిర్ణయ ంబుగల సాంఖ్యంబు 

నువదేశించె. ఆజవ శరీరంబున ననసూయా దేవి యందు న(త్రిమహామునికి ( 

గుమారుండె యలర్కుని కి6 బహాదముఖ్యులకు నాత్యవిద్య దెలిసి. ఏడవ 
యా 

వ్మగహంబున నాకూతియందు రుచికి జన్మించి యజ్ఞాండ కన (బకాశమానుండై 

రహా మాది దేవతలతోడం గూడి స్వాయంభువమన్వంతర ౦బు రక్షించె. అష్టమ 

మూ రిని మేరుదేవియందు నాభికి జనించి యురు(క్రముం డనం (బసిదుండ 
ఎవి థ మా 

విద్వజ్ఞనులకు ( బరమహాంస మార్గంబు (పకటించె. బుషులచేతం గోరంబడి 

తొమ్మిదవ జన్మంబున( బృథుచ(క్రవర్తియై భూమినిధేనువుం జేసి సమస్త 

వస్తువులంబిది కె. చాతుషమన్వంతర సంప వంబున దశమం బై న మీనావతారంబు 

నొంది మహీరూపమగు నావనెక్కించి 'వై వస్వతమనువు నుద్దరించె. సము(ద 

మథనకాలంబునం బదునొరండసమాటు క మఠాకృృతిని మందరాచలంబు దన 

పృషక ర్చర ౦బున నేర్పరియె నిలిస. ధన్వంతరి యను పం(డెండవ తనువున 
© డడ 

సురాసురపుథ్యమాన కీరపాథోధి మధ్యభాగంబున నమృతకలశహస్తుందై 

3వెడలె. పదుమూ(ఢవదియైన మోహినీ వేషంబున నసురుల మోహితులంజేసి 

సురల నమృతాహారులం గావించె. పదునాలు గవదియెన నరసింహరూపంబునం 

గనకకశిపుని సంహరించె. పదియేనవది మైన కపటవామనావతారంయబున *బలిని 

బద(తఉ్రయంబు యాచించి మూడు లోకముల నాక్రమించె. పదియాఅవది యైన 

ధార్షవారామాకృతిని 6 గుపితభావంబు దాల్చి (బ్రాహ్మణ [దోహులె న రాజుల గ చి త్రో న 
నిరువదియొక మాటు వధియించి భూమిని ఏక్షత్రియకూన్యంబు గావించె. పదియే 
డవదియైన వ్యాసగా(త్రంబున ”నల్బమతులె న పురుషులం గరుణించి వేద 

య 

వృక్షంబునకు శాఖలేర్చరించె. పదునెనిమిదవదై న రామాభిధానంబున దేవకార్యా 
ర్గంబు రాజత్వంబు నొంది, సము(డని(గహోది పరాక్రమంబు లాచరించె. ఏకోన 

వింశతి వింశ తితమ ఏంబులై, న రామకృష్టావతారంబులచే యదువంశంబున సంభ 

వించి విశ్వాంభరాభర:బు ఏ నివా రించె. కలియు గాద్యవసరంబున రాక్షస సమ్మోహ 

నంబు కొజణకు కికీకటదేశంబున జినసుతుండై యకవింకతితమంబె న బుద 
య డో 

నామధేయంబునం దేజరిల్లు. యుగసంధియందు వసుంధరాధీశులు చోరప్రా 

పగ. జ. ద. బ- ర హం) 'యామాడై £౬ సుకగతై ౯ ఆని మూలము. కి. వెడలి వెద్య 
కక్రబల రం (డ ) ఆయు క్వే దంబు6€గలి ఎంకె (క 3) శీ. బలినడ్రిగి (క. ట్. జ. ద్ర. ద.య.) బలినణంచి 

(గ) బలినదిమి (య) 5. రామభావంబున (క) 6. నిటకతంటు గావించె (తం. వా.) 7. త త్త్వమతులై న 
(ఆ త. ప. ర. య.) 8. మధ్యగయా (ప్రదేశంబున (క. చ. ట. ద. జ. య. హు వా.) 
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'యులై. సంచరింప. విష్ట్రయశుండను ఏ|పునికి కల్క్మియను "పేర. నుదృవింపం 

గలండని యిట్రనియె. 61 

మ. సరసిం బాసిన *వేయుకాలువల యోజన్ విషస్ణునం దై న శ్రీ 

కర నానా (ప్రకటావతారము లసంభ్యాతంబు లుర్వీ లున్ 

సురలున్ 2 బాహ్మణ సంయమీం (ద్రులు మహర్షుల విష్ణోనంశాంశముల్ 

హరి కృష్ణుండు బలానుజన్ము( 'డెడలే దావిస్లు(డొ నేర్చడన్, 62 

క, భగవంతుండగు విష్ణువు, జగముల కెవ్వేళ రాక్షసవ్యథ గలుగున్ 

దగ నవ్వేళల *దయతో, యుగయుగమున( బుట్టి కాచు నుద్యన్లీ లన్. 68 

ఆ, అతిర హస్య మైన హరిజన్మక థనంబు, మనుజు (6 డెవ్వండేని మాపురెపు 

'జాలభ క్రితోడం జదివిన సంసార, దుఃఖరాశి. బాసి తొల(గిపోవు, 64 

వ. వినుండు. ఎఅరూపుం డై చిదాత్మకుండై పరగు జీవునికి. బర మేశ్యరు మాయా 

గుణంబులై న మహదాదిరూపంబుల చేత ఏనాత్మస్థానంబుగా స్తూల శరీరంబు 

విరచితం బెన, గగనంబునందు( బవనా(శ్రిత మేఘసమూహంబును, గాలియందు 

బార్జివధూళిధూసరత్వంబును నేరీతి నట్లు (ద్రష్టయగు నాత్మయందు దృశ్యత్వము 

బుద్ధిమంతులు గానివారి చేత నారోపింపంబడు. ఈ స్టూలదాపముకం టె నదృష్ట 

గుణంబై యశుతంబె న వ స్తువగుటంజేసి వ్యక్త కంబుగాక సూక్ష్ముంబై కరచర 

ణాదులులేక జీవునికి నొండొకరూసము విరచితమెయుండు. సూత్మండై జీవుని 

వలన ను[త్కా_ంతి గమనాగమనంబులం బునర్జన్మంబు దోచు. 7ఎప్పడీ స్తూల 

సూక్ష్మరూపంబులు రెండు విధ్యంజేసి  యాత్మకు( గల్సింపంబడె ననియెడి 

హూతువువలన స్వరూ పసమ్యగ్ జ్ఞానంబున( (బతి షేధిం పంబడు నపుడ జీవుండు 

(బహ్మయగు, సమ్యగ్ జ్ఞానంబ దర్శనంబు, విశారదుండై న యీశ్వేరుని దై 

(క్రీడించు నవిద్యయ నంబడుచున్న మాయ యెప్పుడు విద్యారూసంబునం బరిణత 

యగు నప్పుడు జీవోపాధియైన స్టూలసూక్ష్మరూపంబు దహించి, కాష్టంబులేక 

తేజరిల్లు వహ్నిచందంబున(దాన యుసరతయగు. అపుడు జీవుండు (బహ్మ 

మా సఖ సమ శ వి వ TAIN శ IN INN, 

1. చాయు (క.గ.ద.బ.య. బాటు (హ. వా.) బి. (బ్రాహ్మలు (క.చ.ట.త.). లి. నంశాంశజుల్ 

(హ-తం.వాం) 4. (దడ్రయక (హ.తం.వా) 5. ఏకరూపు(డై యేక తనుండె యాత్మయనం బర(గు (క) 

6. ఆత్మాధార(హ) 7. అపుడి స్ట్థూలసూక్ష్యరూపంబులు రెండును స్వరూపసమ్యగ్ జ్ఞానంబున ని షేధింపం 
బడునని తెలియ న విద్యంజేసి యాత్మకు( గల్పింపంబడియె ననియెడి హేతువువలన నపుడు జీవుండు 

(బహ్మదర్శనంబను జ్ఞ జా నంబున కధికారియగునట్టి (బహ్మజ్ఞా క్షా నమతివిశారద యె యీశ్వరునిదై (క్రీడించు నట్టి 

మతి (పకాశంబున నవిదః కయనంబడుచున్న మాయ యుపరతయె తాను విదా్యరూపంబు నం బరిణతయగు 

నప్పుడు జీవోపాధియెన సూలసూక్ష్మరూపంబు దహించి బీవుండు కాష్టంబు లేక "తేజరిల్లు వహ్నిచందంబున౬. 

దాన యుపరతుండై (బహ్మస్వరూపంబునుంబొంది (హు. 
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స్యరూవుండె పరమానందంబున విరాజమానుం డగు. ఇట్లు త త్ర్వ్వపొలు నెప్పుదు 
ద గ ఇయ 

రని సూతుం డిట్లనియె. 

జననము లేక క ర్మములజాశల( బోక సమ స్తచి త్ర వ 

రను(డగు చ|క్రికిన్ గవు లుదారపదంబుల జన్మకర్మముల్ 

వినుతులు సేయుచుండుదురు వేదరహస్యములందు నెందు(6 జూ 

చిన మటిలేవు జీవునికి. జెప్పినకై వడి జన్మకర్మముల్. 

భువన్యశేణి నమోఘలీలుండగుచున్ బుట్టించు రక్షించు నం 

తవిధింజేయు మునుంగ(శందు బహుఖభూత[వాతమం దాత్మతం 

(త్ర విహారస్థితురడై *షడింద్రియ సమస్తప్రీతియున్ దవ్వులన్ 
దివిభంగిన్గొను6 జిక్క_( డిం్యదియములన్ చేది ప్వున్ నిబంధించుచున్ 

జగదధినాథు( డై న హరి సంతతలీలలు నామరూపముల్ 

దగిలి మనోవచో గతుల. దార్కికచాతురి యెంతగల్షినన్. 

మిగిలి కుతర్కవాది దగ మేరలుచేసి యెజుంగనేర్చునే 

' యగణిత నర్తన్యక్రమము నజ్జుండెజింగి నుతింపనోపునే. 

రిక 

ఇంచుక మాయలేక మది నెప్పుడు వాయని భకితోడ వ 

రించుచు నెవ్వండేని హరి దివ్యపదాంబుజ గంధరాశి సే 

వించు నతం డెజుంగు నరవిందభవాదులకై న దుర్లభో 

దంచితమైన యా హరి యుదార మహాద్భుత కర్మమార్ష్శముల్ , 

హరిపాదద్వయభ క్రి మీవలన ని ట్లారూఢమై యుండునే 

తిరుగంబాఅదు చిత్తవృత్తి హరిపై. దీపించి మీ లోపలన్ 

ధరణీచేవతలార! మీరలు మహాధన్యుల్ సమ _స్తజ్ఞాలున్ 

హరిచింతన్ మిము(జెంద వెన్న (డును కొజనా ,ంతర్వ్యథాయోగముర్. 

న శ్రీ (గ్రమద్భాగవత రచనాది వృతాంతములు వా 

* పుణన్ల కీ ర్తనుండై న భువనేశుచరి తంబు (బహ శ్రతుల్యంబై న భాగవతము 

సకల పురాణరాజము దొల్లి లోకభ్యద్రముగ6 బుబ్యముగ మోదముగ ( (బీతి 

65 

66 

గ్ర 

68 

69 

70 

భగవంతుడగు వ్యాసభట్లారకు డొనర్చి వకు డనియెడు తన సుతుని చేత 

జదివించె *నింతయు సకల వేదేకిహోన ఏములోపలనెల్ల సారమైన 

పామ య EN జ Pn” I” జ క శ శ శ. 

1. స్పితు. డౌవధేం(డియ (క. గ. జ. 2 

ఈ” 

| | 
లో 

4. నంతయు (గ్ర); నంతయు (బ) షా డ్వ్రర్లికం జి[ఘతి షడ్డు జేళః-అని Ms 1- 9296. 

వ (2ంచున్ (అ. డ-) లీ. జనా తొవ్యథా కా (క. ర. -) 
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యా పురాణమెల్ల నెలమి నా శుకయోగి, గంగనడు మేవచ్చి ఘనవిర క్తి 

యొదవి మునులతోడ నుపవిష్ష్ణుండగు పరీ, కిన్నరేం(ద్రు( డడుగ6 జెప్పెవిను (డు. 

కృష్ణుండు ధర్మజ్ఞానాదులతోడం దనలోకంబునకుం జనినపిమ్మటం గలికాల 

దోషాంధకారంబున నష్టదర్శను లై న జనులకు నిప్పుడీ పురాణంబు గమలబంధుని 

భంగి నున్నది. నాం డందు భూరి కేజుండై. కీ ర్తించుచున్న వి(పబుషివలన 

నే6 బరించిన (కమంబున నా మదికి గోచరించినంతయు వినుపించెద ననిన 

సూతునకు మునివరుండై న శౌనకుం డిట్లనియె. 72 

అధ్మాంయయు_? 

సూతా! యే యుగకివేళ నేమిటికి నెచ్చోటన్ ముని శేష నే 

శోతల్*గోరిరి యేమిహేతువున్నకె శోధించి లోకై కవి 

భారతికా వ్యాసుడు మున్ను భాగవతముం గల్పించె. దత్సు(తు( డే 

(పీతిన్ రాజున కీ పురాణకథ( జెప్పెన్ జెప్పవే యంతయున్, 73 

బుధేం(ద్రా ! వ్యాసప్వుతుండై న శుకుండను మహాయోగి సమదర్శనుం డేకాంత 

మతిమాయా శయనంబువలనం దెలిసినవాడు గూఢుండు మూఢునికియ 

నుండు నిర స్తఖేదుం డదియునుంగాక . 74 

శుకుడు గో చియులేక పై (జనం జూచి తోయములందు ల 

జకం జలింపక చీరలొ ల్లక చల్లులాడెడి దేవక 

న్యకలు “హా శుకి” యంచు వెన్క. జనంగ వ్యాసుని. జూచి యం 

నుకములన్ ధరియించి సిగ్గున (స్రుక్కి రందలు ధీనిధీ ! 75 

మజియు నగ్నుండు దరుణుండునై చను తన కొడుకుం గని వస్రపరిధానం 
టొనరింపక, వస్ర్రధారియు వృద్దుండు నె న తనుం జూచి చేలంబులు ధరియించు 

దేవరమణులం గని వ్యాసుండు గారణం బడిగిన వారలు "నీ కొడు కిది సతి 

వీడు పురుషుంగని భదదృష్టి లేకయుండు. మజియు నతండు నిర్వికల్చుండు 

గాన నీకు నతనికి మహాంతరంబు గల దనిరి, అంత శుకుండు కురుజాంగల 

దేశంబులసొచ్చి హస్తి నాపురంబున. బౌరజనంబులచే నెట్లు, జ్ఞాతుండయ్యె ? 

మజియునున్మ త్తుని (క్రియ మూఢుని తెజంగున జడునిభంగి నుండు నమ్మహి 

యోగికి రాజరియెన పరీక్షిన్మ హారాజుతోడ సంవాదం బెటు సిదించె ? బహుకాల 
M0 ౧౧ థి 

1. నిలిచి (క) 2. ధక్యజ్ఞానంబులతోడ (ద) వీ. మందు (ట. గ. దు. డ-) 4. గోరినకెమి 

(క. చ. ద త. ప.) ర. మాయాశయంబు (ట.దండ్ష.) మాయా సంశయంబు (త) మాయాశ యనంబునం 

దేలినవాండు (గ) 6. నీ ప్వుతుండు స్ర్రీపురుషులనెడు (హ. తం. వా.) 7. మహదంతరంబు (హ) 

[2] 
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RONNIE 

(౫ 

శ్రీమహాభాగవతము 

కథనీయంబై న శ్రీభాగవత నిగమవ్యాఖ్యాన మేరీతి సాగ? అయ్యోగిము 

ఖ్యుండు గృహన్దుల గృహంబున గోవునువిదికిన యంతతడవుగాని *నిలువ 

డం[డు. అతండు గోదోహన మా[తకాలంబు సంచరించిన స్టలంబులు తీర్ధంబు 

లగు, పెద్దకాల మేక(ప్రదేశంబున నెట్లుండె? భా గవతోతృముండై న జనపాలు 

జన్మకర్మంబు లే (పకారంబులు ? వివరింపుము. 76 

* పొండవ వంశంబు బలము మానంబును వర్షిల్ల కొనడిమి నెవ్వాండు మనియె. 

బరిపంథిరాజులు భర్మాదిధనముల' నర్చింతు రవ్వని యుం(ఘ్రయు గము 6 

గుంభజకర్ణాది* కురుభటవ్యూహంబు సొచ్చి చెండాడె న సే శూరుతం డి 

గాంగేయనై నికాశ్రాంత గొ వర్షంబు విడిపించి తెచ్చె నే వీరుతాత 

= యట్టి గాఢకీరి యగు పరీకిన్మహా, రాజు విడువ(దగని రాజ్యలక్ష్మీ ( 

బరిహారించి గంగ బ్రాయోపవిషమ్లు (డై , యసువులుండ నేల యడంగియుండె? 77 

ఉత్తమకీర్తులై న మనుజో తము లాత్మహితంబు అెన్నండన్ 

జిత ములందుం గోరరు హాసించియు, లోకుల కెల్ల నర్గసం 

స_త్రియు భూతియున్ సుఖము భ(ద్రము( గోరుదు రన్యరక్షణా 

త్యు_త్రమమై నమేను విభుండూరక యేల విరక్తి (బానెనో. 78 

. సారముల నెల్ల నెబు(గుదు, పారగు(డవు భాషలందు బహువిధ కథనో 

దారు(డవు దూకు సర్యము( బారము ముట్టంగ 6 దెలియ. బలుకు మహాత్మా? 70 

ఏ వ్యానుండు వ్యాకులచి త్తు. డై చింతించుట : 

అని యడిగిన శౌనకాది ముని_శేష్టులకు సూతుం డిట్లనియె. తృతీయంబై న 

ద్వాపరయుగంబు 7దిరుగు సమయంబున నుపరిచ రవసువీ వీర్యంబున జన్మించి 

వాసవి నాందగు సత్యవతియందు( బరాశరునికి హరికళంజేసి విజ్ఞానియైన *వేద 
వ్యాసుండు జన్మించి, యొక్కనాండు బదరి కా శ్రమంబున సరస్యతీ నదీజలంబుల 

స్నానాదికర్మంబులం దీర్చి శుచియై, పరులు లేనిచోట నొంటి. గూర్చుండి, 

సూర్యోదయ ము వేళ నతీతానాగత వర్శమానజాండై యా బుషి'ివ్య కృంబుగాని 

వేగంబుగల కాలంబునం జేసి యు గధర్మంబులకు భువి*ేసాంకర్యంబువొందు. 

యుగయు గంబుల భౌతిక శరీరంబులకు?ళ క్రి సన్నమగు. పురుషులు నిస్స త్వులు 
WEIL UN జ మ 

1. నిలువంబడండు (తం.వా. వ్ర, తీరంబు లగునం(డు (తం.వా. -) కి. గలిమి (హృ 4. కురుబల . 

(క. ట. య.) శ్. లోకములెల్ల (హా) లోకుల నెల్ల (గ) 6. సారములెల్ల నెరుంగుడు '(క. గ. ర.) 
7, ఈర (ర) 5. వీర్యంబువలన (చం. చయ. -) 9. క ్రష్షదైపాయనుండు( (ర్య 10. వ్య క్తంబుగాని వేదంబులు 

గఆ కలికాలముంజేసి (య) 11. సంక రంబుచొందు (క.చ.ట.గ.జ.ద.బ.య.ర) 12. శ కిసంగమ 

మగు (క తగు ఓ. ద 
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ఛై ర్యశూన్యులు “మంద ప్రజ్ఞా లలాయువులు దుర్చలులు నయ్యొదరని తన దివ్య 

దృవ్షింజూచి సర్వవర్జ్ణాాశ మంబులకు హితంబు చేయదలచి, ?నలుగురు హోత 

అచేత ననుష్టింపందగి (పజలకు శుద్దిక ర ంబులె. న వె వె దికకర్మంబులగు యజ్లంబు 

గకుండు కొకు. నేకంటై న వేదంబు యుగ్యజుస్సామాధర్వణంబులను 

నాలుగు కినామంబుల విభాగించి, యికిహిస ప్పరాణ"-బు లన్నియు బంచమ 

వేదంబని వలె. నందు. 

పై లుండు బుగ్వేద పఠనంబు దొర(కొనె సామంబు జై మిని చదువచుండ 

యజువు వై శంపాయనాఖ్యుండు లైకొనె( కంది నధర్యము సుమంతుడు పఠించె 

నఖిల పురాణేతిహాసముల్ మాతండి రోమహర్షణు (డు నిరూఢి( దాల్సె( 

మతమవేద మా తపసులు భాగించి శిష్యసంఘములకు( జెప్పి రంత 

శిష్యులెల్లరు నాత్మీయ శిష్యజనుల, కందుబహుమార్గములుచెప్పి రయనుమతింప.( 

బెక్కు శాఖలుగలిగి యీ పృధథివిలోన, నిగమ మొప్పా6 భూసుర నివహమందు. 

ఇట్లు మేధాహీనులై న పురుషులచేత నట్టి వేదంబులు ధరియింపంబడుచున్నవి. 

మజియు దీనవత్సలుండై న వ్యాసుండు స్త్రీశూద్రులకుం' దై 9వర్షి కాధములకు 
వదంబులు' విన ననర్హ ంబులు గావున, మూఢుల కెల్ల మేలగునని భార తాఖ్యా 

నంబు చెసియు నమ్ముని, భూతహితమందు (6 దనహృదయము సంతసింపకున్న 

సరస్వతీతటంబున నొంటినుండి హేతువు విత్యూరింపుచుందనలో నిట్లనియె. 82 

(వతధారినై వేద వహ్ని గురుశేణి మన్నింతు విహితకర్మములం గొఅ(త 

పడకుండ నడపుదు భారతమిషమున( బలికితి వెదార్హ భావమెల్ల 

మునుకొని స్రీశూద ముఖర ధర్మములందు ( బెలిపితి నంెల్ల దీనంజేసి 

యాత్మ సంతసమంద దాత్మలో నీళుండు సంతసింపకయున్న జాడదోంచె 

హరికి యోగివరుల కభిలషితంబై న, భాగవత విధంబు. బలుకనై త్రి 

మోసమయ్యె(దెలివి మొనయదు మజచితి,ననుచు వగచుచున్న యవసరమున, 83 

_: వ్యాసుని కడకు నారదుడు వచ్చుట :--- 
. తనచేతి వల్ల కీతం త్రీచయంబున సతతనారాయణ శద్ద మొప్ప 

నానన సంభూత హరిగీతరవసుధాధారల యోగీం[ద్రతతులు సొక్క-. 

గపిల జటాభార కాంతిపుంజంబుల దిశలు (ప్రభాతదీధితి వహింప( 

దనులగ్నతులసికాదామ గంధంబులు గగనాంతరా శంబు6 గప్పికొనంగ 
య య టి మ ఖా మఖ టా మము 

వందమతులు దుఃఖార్హ వమగ్నులు (క. బ.) వి. పో(తాదులగు బు తీరక క తుష్ట యముచెత(హా) 

వ్ 

ంబుల నాలుగువేడంబుల ధర్మాడ్ధకామమోక్షంబులు నాలుగువిచా దిఐచి (5) 4. మహి 

మంతు (జైరె(య) వ. బహుమా "ర్గములదుంచి యనువచింప (హ+- తం. వా). అనుపఠిం 
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ధె ర్యశూన్యులు 'మంద(పజు లల్బాయువులు దుర్చలులు నయ్యెదరని తన దివ్య 

దృష్టింజూచి సర్వవర్ణా(శ్ర మంబులకు హితంబు చేయదలచి, నలుగురు హోత 

అచెత ననుషింపందగి (పజలక శుద్దికరంబులె న వె దికకర్ముంబులగు యజ ంబు 
© అ QC యూ మః 

లతెశతెగకుండు కొఅికు, నేకంబై న వేదంబు బుగ్యజుస్పామాధర్వణంబులను 
నాలుగు *నామంబుల విభాగించి, యితిహోస పురాణఃబు లన్నియు బంచమ 

వేదంబని వఠల్కె నందు. 

౭ పై లుండు బుగ్వేద పఠనంబు దొర(కౌెనె సామంబు జె మిని చదువుచు డె 

యజువు వై శంపాయనాఖ్యుండు గకొనె( *దుది నధర్యము సుమంతుడు పరఠించె 

నఖిలపురాణతిహాసముల్ మాతం(డ్రి రోమహర్షణుడు నిరూఢి( దాల్చె6 

దమతమవేద మా తపసులు భాగించి శిష్యసంఘములకు 6 జెప్పి రంత 

గ్, శిమ్యలెల్ల రు నాత్మీయ శిష్యజనుల, కందుబహుమార్లములుచెప్పి రయనువమతింప( 

బెక్కు శాఖలుగలిగి యీ పృథివిలోన, నిగమ మొప్పారె భూసుర నివహమందు. 

వ. ఇట్లు మేధాహనులై న పురుమల చేత నట్టి వేదంబులు ధరియింపంబడు చున్నవి. 

మటియు దీనవత్సలుండై న వ్యాసుండు స్తీశూ(ద్రులకుం' దై 9వర్షి కాధములకు 
వేదంబులు' విన ననర్గ్హంబులు గావున, మూఢుల కెల్ల మేలగునని భారతాఖ్యా 

నంబు చేసియు నమ్ముని, భూతహితమందు( దనహృదయము సంతసింపకున్న 

సరస్వతీతటంబున నొంటినుండి హేతువు విత్క-రింపుచు(దనలో నిట్లనియె. 82 

. ద్రతధారినై వేద వహ్ని గురుశ్రేణి మన్నింతు విహితకర్మముల(౬ గొఅ(త 

పడకుండ నడపుదు భారతమిషమున౦ బలికితి వేదార్హ భావమెల్ల 

మునుకొని స్రీ శ్నూద ముఖర ధర్మములందు ( బెలిపితి నేంజెల్ల దీనంజేసి 

యాత్మ సంతసమంద దాత్మలో సీశుండు సంతసింపకయున్న జాగదో (చె 

ఆ, హరికి యోగివరుల కభిలషితంబై న, భాగవత విధంబు బలుకనై తి 

మోసమయెందెలిఏి మొనయదు మజచితి, ననుచు వగచుచున్న యవసరమున,శీశి 

em 

—-: వాసుని కడకు నారదు(డు వచ్చుట :- 

. తనచేతి వల్ల కీతం్యత్రీచయంబున సతతనారాయణ శబ్ల మొస్ప 

నానన సంభూత హరిగీతరవసుధాధారల యోగీం(ద్రతతులు సొక్క_( 

గపిల జటాభార కాంతిపుంజంబుల దిశలు (ప్రభాతదీధితి వహింప( 

దనులగ్నతులసికాదామ గంధంబులు గగనాంతరా శంబుం గప్పికొనంగ 
వ మ మ బబ య య బబ స బి బయ మయము 

లో ఇన ఇ . వ MW వె ఇస్ర న క్త | న జరి x: ళు రా భా జ్ దష సిర ఇది బి జ గ్ అర్య 1. మందమతులుదు ఖార్హవమగ్నులు (క బ.) ౨. హోగతాదులగు బుత్విక్చతుష్టయముచత(హ) 

లీ. నామంబుల నాలుగువెడ౭బుల ధర్మార్ధకా మ మోక్షంబులు నాలుగువిచా దంచి (ర) 4. మహి నధర్య 

ణము సుమంతు (జ్లేరె(య) ర. బహుమారములగదుంచి యనువచింప (హహ తం. వా). | 
fh | 

cm 
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వచ్చె మింటనుండి వాసవీనందను, కడకు మాటలాడగేగణ(కతోడ 

భ(ద విమలకీ ర్తి పారగు. డారూఢ, నయవిశారదుండు నారదుండు. 84 

. కనియె న్నారదు6 డంతన్, వినయెక విలాసు నిగమ విభజన విద్యా 

జనితోల్లాసున్ భవదుః,ఖ నిరాసున్ గురుమనోవికాసున్ వ్యాసున్. రఫ్ 

ఇట్లు నిజా(శ్రమంబునకు వచ్చిన నారదునెణింగి లేచి వ్యాసుండు విధివత్ (క్రమం 

బునం బూజించిన నతండు లేనగవు నెగడెడి మొగంబుకోడ విపంచికాతం(త్రి 

(వేల మీటుచు నిట్లనియె. 86 

అధ్యాాంయమం — మో 

. ధాతవు భారత్మశుతివిధాతవు వేదపదార్టజాత వి 

జ్ఞాతవు గామముఖ్యరిపుషట్క-విజేతవు (బహ్మత_త్త్వ ని 

రే తవు యోగినేతవు వినేతవు సీవు చలించి చెల్ల రే 

కాతరు కై వడిన్ వగవ( గారణమేమి పరాశరాత్మజా ? 87 

అనిన( బారాశర్యుం డిట్లనియె. 88 

పుట్టతి వజుతనువున( జే, పట్టతివి పురాణపురుసు భజనము పదముల్ 

మెట్టితివి దిక్కులం దుది, ముట్టితివి మహాప్రబోధమున మునినాథా 1! 89 

అదియునుంగాక నీవు సూర్యునిభంగి మూ(డులోకములం జరింతువు. వాయువు 

పగిది నఖిల జనులలోన మెలంగుదువు. సర్వజ్ఞాండ వగుటంజేసి. 90 

= నీ కెజటు6(6గరాని ధర్మము, లోక ములనులేదు బహువిలోకివి *నీవున్ 

నాకొఅ(త యెట్లి దంతయు, నాకున్ వివరింపుమయ్య నారద! కరుణన్. 91 

. అనిన నారదుం డిట్లనియె. 92 

అంచిత మైన ధర్మ్యచయ మంతయు జెప్పితి వందులోన శినిం 

చించుకగాని విష్ణుక థలేర్పిడ ( జెప్పవు ధర్మ ముల్ (పపం 

చించిన మెచ్చునే గుణవిశేషము లెన్నినంగాక నీకు ని 

కొంచెము వచ్చుశుల్ల హరి6 గోరి నుతింపమి నార్యపూజికా ! 93 

ం హరినామ స్తుతి సేయు కావ్యము! సువర్జాంభో జ హంసావళీ 

సురుచి భ్రాజితమెన మానస సరస్ఫూూ ర్తిన్ వెలుంగొందు శ్రీ 
యి | అజం 

హరినామ సుతి లేని కావ్యము *విచిత్రార్జాన్వితంబయ్యు (శ్రీ 

కరమెయుండ దయోగ్య *దుర్మదనద త్కాకోల గ రాకృతిన్. 94 
QQ ar.) 

1. కరణతోడ (క) గోరవమున (చ) గారవమున (య) 2. వివిధ (క్రమంబుల (హ. తం- వా.) 
శీ. నీవించుకగాని (టం) 4 విచ్మితారాన్నయంబె న (క.చ.ట.త.గ .డ.) ర్. దుర్మలినవత్ (హ.తం.వా.) 

థి అ వ 
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మ. అపశబ్లంబుల ( గూడియున్ హరిచరి(తాలాపముల్ సర్వపా 

పేపరిత్యాగము సేయు(గావున హరిన్ భావించుచుం బాడుచున్ 

జపముల్ సేయుచు వీనులన్ వినుచు న(శాంతంబు గీ ర్పింపుచున్ 

దపసుల్ సాధులు ధన్యులౌదురుగ దా త_త్త్వజ్ఞి 1 చింతింపుమా. 95 

వ. మునీంద్రా! నిర్ణతకర్మంబై న నిరుపాధికంబై న జ్ఞానంబు గలిగినను హరిభక్తి 

లేకున్న ళోభితంబుగాదు. ఫలంబుగోరక కర్మమీశ్వ్యరునకు సమర్చణంబు నేయ 

కున్న నది (ప్రశస్తంబై యుండదు. భక్తిహీనంబులై న జ్ఞానవాచా కర్మకౌళ 

లంబులు నిరర్హ కంబులు. కావున మహానుభావుండపు, *యథార్ధదర్శనుండవు, 

సకలదిగంత ధవళ కీర్తివి, సత్యరతుండవు, ధృత్యవతుండవు నగు నీవు నిఖిల 

బంధమోచనంబు కొజకు వాసుదేవుని లీలావిశేషంబులు భ కి తోడ వర్థి ంపుము, 

హరి వర్థ నంబు సేయక (పకారాంతరంబున నర్జాంతరంబులు పీక్షించి తది వక్ష 

కృతరూప నామంబులంజేసి పృథగ్గర్శనుండై న వాని మతి పెనుగాలి (త్రిస్వు 

నంబడి కితపంజను నావచందంబున నెలవు చెరనేరదు. కామ్యుకర్మంబులందు 

రాగంబుగల [ప్రాకృత జనులకు నియమించిన ధర్మంబులు నెప్పి *శాసకుండవగు 

నీవు వగచుట తగదు. అది యెట్లనిన, వార లదియే ధర్మంబని కామ్యక ర్మంబులు 

సేయుచు ద _క్త్వజ్ఞా నంబు మజతురు. అది గావున త ర్త వక్తొండవై _వ్యథా 

వియోగంబు చేయుమని మతీయు నిట్లనియె. 96 

చ. ఎఆింగెడువాండు కర్మచయ మెల్లను మాని హరి స్వరూపమున్ 

నెజయ ”నెతింగి యన్వలన నేరుపుచూపు గుణానుర కు(డై ? 

తెజకువలేక (కుమ్మరుచు దేహ ధనాకిద్యభిలాషయు క్రు6డై 

యెజు(గని వానికిం దెలియ నీశ్వరులీల లెజుంగ( జెప్పవే. 97 

చ. తనకులధర్మమున్ విడిచి దానవవై రి పదారవిందముల్ 

౨పని వడి నేవనేసి పరిపాకము వొందక యొవ్వ౦డేని6 జ 

చ్చిన మజుమేననై న నది సిద్దివహించు. దదీయ నేవ6 బా 

సిన( గులధర్ముగౌరవము సిద్ది వహించునేె యెన్నిమేనులన్. 98. 

వ. అది గావున నెణుకగలవా(డు హరిసేవకు యత్నంబు నేయందగు. కాల(క్రమం 

బున సుఖదుఃఖంబులు (పొ పంబులె నను హరినేవ విడువందగదు. దానంజే 

WL పరిత్యాజ్యము. (ఈ. ద.) 2. వేదార్గ (క. ట.) క. తప్పంబడు (హా) కీ. శాంతుండవయిన 
(ట. ద. ర. .) 5. ని నడవడిచిగదు (క.చ.గ- జడ.ద.బ.య.ర.హ .తం. వా.) 6. త త్త్వపదుండవై (ట) 

(క.చ.ప.జ.బ.హ.తం.వా.) _7- నెజుంగు(దానుమది (హ. తం. వా.) ర. ద్యభిమానచిత్తుడై (ట్ర 
అభిమానయు క్రుండై (ద. జ.) 9. పనుపడ/ (త); పనివడ్ర (ర) 



రి 

టట స మ య జ యా. 

రంబునం జక డు (5) నీచజన ( 

కాలంబున (ద) 6. పంపువడి (ల ఇ ఇవ్వం (గ.డ.య.) పెంపంబడి (ర ర) 7. వాటముతో (క.ట.గ. 

po 
జ త 

శ్రీ మహాభాగ నతము 

1 బహ్మన్థావరపర్యంతంబు దిరుగుచున్న జనులకు నెయ్యది హొౌందరా దట్టి మేలు 

సిద్దించు (కొఅకు) హదిసేవ చేయవలయు. హరినేవకుం డగువా(డు క జననంబు 

నొందియు నన్యునిికియ సంసారంబునం జిక్కా (డు. (కమ్మజ హరిచరణస్మర 

ణంబు( జేయుచు, భ క్రిరస వశీకృతుండై విడువ నిచ్చగింప(డు. మజియును. 99 

విష్ణుండు విశ్వంబు విష్ణునికంకెను వేజేమియును లేదు విశ్వమునకు 

భవవృద్ది లయములా పరమేశుచేనగు నీ వెజబుంగుముగాదె సీ ముఖమున 

నెజింగింపంబడది యేకదేశమున నీ భువనభద్రమునకై పుటినట్టి 
G ర రు ల 

హారికళొజాతుండ వని విడారింపుడు కావున హరి *పరా(క్రమములెల్ల 

వినుతిసేయు మీవు వినికియు6 జదువును,దాన మతులనయము( దపము ధృతియు( 

గలిమికెల్ల ఫలముగాదె పుణ్యల్లోకు. గమలనాభు( బొగడ. గలిగానేని. 100 

=? నారదుని పూర్వ జన్మ వృతాంతము వా 

మహాత్సా ! నెను పూరగ్రోకల్పంబునం దొల్లి టి జన్మంబున వేదవాదుల యింటి 

, పిన్ననా(డు వారలచే( రబంపంబడి యొక వానకాలంబున( జాతు 

నేకస్టలనివాసంబు నేయ నిశ్చయించు యోగిజనులకుం బరిచర్య 

సేయుచు. 101 

“ఓటమితో నెల్ల ప్పుడు, పాటవమున( బనులు సేసి బాలురతో నే 

యాటలకు6 బోక నొక జం, జాటంబును లేక భక్తి 9సలుపుదు. ననఘా 1102 

మంగళ మనుచును వారల, యెంగిలి భకింతు వాన కెండకు నోడన్ 

ముంగల నిలుతును నియతిని, వెంగలి(కియ( జనుదుినే వివేకముతోడన్. 103 

ఇ'మేను వర్షాకాల నరత్కాలంబులు సేవించితిని. వారును నాయందుం గ్భప 

సేసి రంత. 105 

వారల్ కృష్ట్షదరిత్రముల్ చదువ6గా వర్జింపంగా (6 బాడ6గా 

నా రావంబు సుధారస(ప్రతిమమై య, శాంతమున్ వీనులం 

దోరంబై. పరిపూర్ణ "మైన మది సంతోషించి నే నంతటన్ 

(బారంభించితి విష్ణుసేవ కితర ప్రారంభ దూరుండనై . 10s 

1. యూర్థ్యంబున (హ్మావర్థంత౭లు [కంద స్థావరపర్యంతంబు (హత తం. వా.) 2. జీవులకు 

ద్ధి వా )8.: నిజధర్మంబునందియు సంసా 

త క ఢధా(క మవ క్ర _.(ఈత)4.కథ్య్నా మములెల్ల (ద ల. కర్మంబున(గ); 

Ura లాం చార 7 ౮ కడ్ర కేనాటలకు (త. గ.) 9. సలిపితి (త. శ.) 10. నురు వీ. క్ర త 

వివేకము (అ. యు. ) గురువివేకము (త) 11. మెమదిని (గం యం) 



(పథమ స్కంధము 98 

వ, 

“ 1. మతింజేసి (హ) బి. యు కక్తిభ క్రుండ్రనై (క. 

(హః క్. బు) 5. సంతోషంబు (క. అ .) 6. ఆతి భక్తి 

తన యందుల (తం)__ ' “అదాన్మే జ్ఞా నమైశ్వుర్యం, స్వ 

ఇట్లు హరి నేవారతింజేసి (ప్రపంచాతీతుండనై_ (బహ్మరూపకుండ డనై న నా 

యందు స్తూల సూక్కంబై న యీ శరీరంబు నిజమాయాకల్సితం బని యమ్మ 

హోత్కులగు యోగిజనుల మూలంబున రజ _స్రమోగుణ పరిహారిణియైన భం క్రి 

సంభవించె. అంత( జాతుర్యాస్యంబు నిండిన నయ్యోగిజనులు యా(్ర సేయు 
ర 

వారల యివ్విధంబున. 106 
ర్తి 

అపచారంబులులేక నిత్యపరిచర్యా*భ క్రి యు కుండనై 

చపలత్యంబును మాని నేం గొలువ(గా సం(పీతులై. వారు నీ 

ష్క-పటత్వంబున దీనవత్సలతతోం గారుణ్యసంయు కలై 

యుసదేశించిరి నాకు నిశ్వరరహసో్యోదార విజ్ఞానము. 107 

ఏనును వారి యుపదేశంబున వాసుదేవుని మాయానుభావంబు దెలిసితి. ఈశ 

రుని యందు సమర్పితంబై న కర్మంబు దాసష్మతయంబు మాన నౌషధంబగు. 

ఏ [ద్రవ్యంబువలన నేరోగంబు జనియించె నాద్రవ్య మా రోగంబును మానుప 

నెరదు. ద్రవ్యాంతరంబుచేత నై నె న చికిత్స మానుపనోపు. ఇవ్విధంబున6 గర్మం 

బులు సంసార హేతుకంబులయు్యు నీశ్వరార్చితంబులై తాము తమ్ము ( జెజుప్ప 

కొన నోపియండు. ఈశ్వరునియందు ( జేయ(బడు కర్మంబు విజ్ఞానహేతు 

కంబై యీశ్వర సంతోషణంబును, భక్తి యోగంబునుం బుట్టించు. ఈశ్వర 

శిక్షంజేసి, కర్మంబులు నేయువారలు గృష్టగుణనామవర్థ్యన స్మరణంబులు "సేయు 

దురు, (పణవపూర్వకంబులు గా వాసుదేవ (పద్యుమ్ను సంక కర్ష ణానిరుద్దమూ ర్తి 

నామంబులు నాలుగు రభ కిం బలికి నమస్కారంబునేసి, మంత్రమూ ర్రియు 

కూన్ఫ్యుండు నైన యజ్ఞ పురుషునిం బూబించు పురుసుండు సమ్యగ్గర్శనుం డగు. 

ఏ నివ్విధమున ( జేయగ, దానవకులవై రి నాకు ”“దనయందలి వి 

జ్ఞానము నిచ్చెను మదను, షానము నతండెజు(6గు నీవు సలుపుము దీనికా. 109 

మునికులములోన మిక్కిలి, వినుకులు గలవా(డ వీవు విభు కీ రులు నీ 

వనుదినము (6 బొగడ వినియెడి, జనములకును దుఃఖమెల్ల శాంతింబొందుకా.118 

మతింజేసి (హు ౩. యు కిభ కు త.) లి. చికిత్సతంబు (హ) 4. తాముండమ్ము. 
న్ (క. బ. ర.) 7. తనయందతివిజ్ఞానము (వ) 
స్పిన్ భావంచ కేశవః” __అని మూలము. 3 

వ్ 
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hE 

రా 

UK 

శ్రీమహాభాగవతము. 

అధ్మాంయయు ఆడ 

ఇట్లు నారదు జన్మకర్మంబులు విని క్రమ్మణ వ్యాసుం డిట్లనియె. 111 

విను మా భికులు నీకు నిట్లు కరుణకా విజ్ఞానముం జిప్పి పో 

యిన బాల్యంబున వృద్దభావమున సీ కీరీతి సంచారముల్ 

చనెనీ కిప్పుడు పూర్వక ల్బమతి యే జాడం (బదీపించె( ద 

_తనువుం బాసినచ౦ద మెట్లు చెపుమా దా సీసుతత్వంబుతోకా. 112 

అని యిట్లు వ్యాసుం డడిగిన నారదుం డిట్లనియె. దడాసీవుతుండ నె న యేను 
౧౧ లం యి 

భికులవలన *హరివిజ్ఞానంబు గలిగియు న్నంత. [13 

“మమ్ము నేలినవారి మందిరంబున (గల పనులెల్ల (గమమున భ కి (జేసి 

తన పరాధీనత( కిదల(పదు సొలసితి నలసితి నాకొంటి ననుచు *వచ్చు 

మాపును రేపును మాతల్లి మోహంబు సొంపార ముద్దాడు చుంచుదువ్వు 

దేహంబు *నివురు మోదించు. గౌంగిట6 జేర్చు నర్మిలితో నిట్లు నన్ను మనుప 

నేను 7విడిచిపోక యింట నుండితినయ్య, మోహి6గాక యెజుక మోసహపోక 

మాబుచింతలేక మౌనినె యేనేండ , వాండ నగుచు6 గొన్ని వాసరములు. 114 
వ్ ne; 

అంత. 115 

సదనము వెలువడి తెరువునం, జెదరక మాతల్లి రాత్రిం జీశటి వేళకా 

మొదవుం విదుక (గ నొకఫణి, పదభాగము6 గజచె((ద్రొక్క- (బడి మునినాథా ! 

సీలాయత భోగఫణా, వ్యాశానల విషమహో(గ్ర వహ్నిజ్వాలా 
మాలావినిపాతితయె, (వాలక౯ నను6 గన్నతల్చి వసుమతిమీ (దకా. 117 

యు ౧౧ 

తలి ధరి(త్రిపె నొజగి తల డిపాటునుజెంది చి తముకా 
౧ యా గం a. 

బల్లి టిలంగ( (బాణములు వాసిన6 జూచి కలంగ కేను నా 

యుల్ల ములోన మోహరుచి నొందక సంగమువానె మేలు రా 

జిల్లె నటంచు విషుపదచింత *యొనర్చు6గ బుద్ది సేయుచుకా. 118 
౧౧ రం థు 

ం ఉ త్తరాభిముఖుండనై యేను వెడలి, జనపదంబులును పురంబులును బట్టణంబు 

లును (గామంబులును బల్లి లును మందలును మహోద్యానంబులును కిరాత పుళింద 

నివాసంబులును వనంబులును *0చి తధాతు విచ్మితితంబులై న సర్వతంబులును 
లో యు వేయు య టో 

1. హరిజ్ఞానంబు (య ప్త మహితాత్ములగువారి మందిరంబుగల (య) వీ తలంపక (చ.రొ.) 

4. వచ్చి (చ) ల్. నివురుచు(దివిచి (త.గ.) 6. నరసి నడవ (ద) నడప (య) 7. రాక (గ.జ.డ.) ' 
5. పాటునంజేసి (జ) 9. యొనర్పంగ బుద్ధి. జేర్చుచుకా (వా) యొనర్చుచు బుద్ధి(జేర్చుచుకా (వ) 

10. విచితఆపాదప చితి తంబులెన (క) చిత్రపథా విచ్మితితములై న (త). 



పథమ స్కంధము లిక్ 

సమదకరి కరవిదళిత! శాఖలు గల శాఖలును, *నివారిత సథికజన (క్రమాతిరెకంబు 

లై న *తటాకంబులును, బహువిధ విహంగ నినద మనోహరంబులై వికచారవింద 

మకరంద పాన పరవశ పరి|భమ (దృమర సుందరంబులై న సరోవరంబులును, 

దా(టి చనుచు క్షుత్సిపాసాసమేతుండనె *నద్మీహదంబున6 (గుంకులిడి శుచినై 
న్ డి 

నీరుద్రావి గత (శ్రముండనై . 119 

CX సాలావృక కపి భల్లుక, కోలేభ లులాయ శల్య ఘూక శరభ శా 

రూల శశ గవయ ఖగ, వ్యాశాజగరాది భయద వనమధ్యమునకా. 120 

వ, దుస్తరంబెన ౨నల వేణు కీచక రగుల్య లతా గహ్వర ౦బుల పొంత నొక రావి 

(మాను “శ గ్గఅ గూర్చుండి యే ఏన్నచందంబున నా హృదయగతుం బర 

మాత్మ స్వరూపు హరిం జింతించితి. 121 

శా. ఆనందా(శ్రులు గన్నుల న్వెశల రోమాంచంబుతో. దత్సద 

ధ్యానారూఢుండ నైన నా తల(పులో న నరం దోంచెనే 

నానందాబ్టి గతుండనై. యెజు(గలే నై నను న్నీశ్యరుకా 

నానా కోకహమైన కయ _నువు గాన so ట్రంతటకా. [29 

వ. లేచి నిలుచుండి (కమ్మజ నద్దేవుని 10ద్రివ్యాకారంబు జూడ నిచ్చించుచు హృద 

యంబున నిలుపుకొని యాతురుంబో ల చూచియుం గానక, నిర్మనుష్యంబై న 

వనంబునం జరియించుచున్న నను నుదైశించి వాగగోచరుండై న హరి గంభీర 

మధురంబులై న వచనంబుల శోకం బుస శమింసం జేయు చందంబున నిబ్ల నియె. 

ఉ. ఏల కుమార! శోషిల6గ ని జననంబున నన్ను. గానయగా( 

చాలవు నీవు కామముఖ షట్కము నిర్హశితంబు న నెసిని 

ర్మూలిత క కర్ములై న మునిముఖ్యులు గాని గకుయమోగి గాన6గా( 

జాలండు నదు12కోర్కి. కొనసాగుటకై నిజమూర్తి. జూపితికా, 124 

క. నావలన కోర్కి- యూరక, పోవదు విడిపించు దోషపుంజము లను మ 

తేవం బుట్లును వె శమ, భఛావింప(గ నాదుభ క్రి బాలక! వింటే. 125 
లు న 0 

క. గోనాయందు? గలుగు నీ మది, వాయదు జన్మాంతరముల బాలక! నీ ఏ 

కాయంబు విడిచి మి(దట, మా యనుమతి( బుట్ట(గలవు మద్భకు(డవై. 126 

లల. యబ CORO UNM ఖఖ ఖ ్మ మ. 

1. శాఖలె న తరుశాఖలును (క.య) బి. సదా వారిపూదిత పరిజన (క)-_పధథిక జన (చ) 

శి. తడాకంబులు (త.గ.) 4. మడుపులందు (క.బ.) ర్. గారా (క ); నీలవేణు (ర) 6. కుక 

(ట.బ.); కాళ (గ.యు) 7. డగ్గరి (చ) చెంత (గ) . త త్రనువు (గ) 9. నేరకేనంతట౯ (క) 

10. దివ్యావతారంబు (జ.డ.) 1]. యయోగి (గ); 12. re (బ)- .18. సత్సేవ (జ ) 14. నాయందుల 

మతిగలిగిన (త) నాయందు భ క్లిక లిగిన (ద). 
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మ. విను మీ సృష్టి లయంబు నొంది యుగముల్ వెయ్యెన కాలంబు యా 

మినియె భోయెడిం బోవయగా 'గలుగు(జూ మీ(దం బునః సృష్టి యం 

దు నిహడ స్కృతితోడ( బుప్రైదవు నిరోమండవై. నా కృస౯ా 

ఘనతం జెందిదు పద్దసా తికులలో గణ్యుండవై యర్భకా! 127 

. అని యిటాకాశంబు మూరియు, బుగేందాదికంబటు నిశ్వాసంబునుగా నొప్పి 
భా ల! 04౮ 

సర్వ నియామకంబె న మహాభూతంబు వలికి యూరకున్న, నేనును మ_స్తకంబు 

వంచి (మొక్కి, తత్కరుణకు సంతసించి, మదము దిగనాడి, మత్సరంబు 

విడిచి, కామంబు జయించి, [కోధంబు వర్షించి, లోభ మోహంబులు వెడలనడిచి, 

సిగ్గు విడిచి, యనంతనామంబులు పఠియింపుచు( బరమభ(ద్రంబులై న 2త్ర చ్చరి 

(త్రంబుల(6 జింతింపుచు, నిరంతర సంతుష్టుండ నై (శృృష్టునిం బుద్ది నిలిపి నిర్మ 

లాంతః కరణంబుతోశ విషయ విరక్పుండనై ) కాలమున కెదురుచూచుచు భూమిం 

దిరుగుచునుండ నంత6 గొంతకాలంబునకు మెజుము మెజసిన తెజంగున, 

మృత్వు వు దోంచినం బంచభూతమయంబె కర్మస స్వరూపంబె న పూర్వ దేహంబు 

విడిచి, హరి కృపావశ౦బున శుద్దస త్వ్వమయంబై న భాగవత దేహంబు సొచ్చి 

తిని, అంతం దై లోక్యంబు సంహరించి (పళయకాల పయోరాశి మధ్యంబున 

*(శయనించు) నారాయణమూ_ర్రియందు నిదురవోవ నిచ్చగించు [బహ్మ నిళ్వా 

సంబువెంట నతని లోసలం (బవెశించితిని. అంత సహ్యస్రయుగ పరి మితంబై న 

కాలంబు చనిన లేచి లోకంబులు సృజియింస నుద్యోగించు (బహ్మ ప్రాణంబుల 

వలన మరీచి ముఖ్యులగు మునులు, చేనును జనియించితిమి. అందు నఖండిత 

(బ్రహ్మచర్యం: లై యేను మూ.డులతోకంబుల బహిరంతరంబులందు మహో 

విష్ణుని యను( గహంబున నగంబులేక యీశ్వర చతయై (జ్రహ్మాభివ్యంజకంబు 

లైన స ప్పస్వరంబులు దనయంతన (మోయుచున్న యీ వీణాలాసరతింజే సి 

నారాయణ ౧ కథాగానంబు సేయుచు జరియింపుచుడుదు. 128 

తీర్రపాదు.డైన దేవుండు విషస్టుండు, దనచరి(త్ర మేను దవిలి పాడ( 

జీర (బడ్డ వాని చెలువున శేశుం, ఘనుడు నా మనమున, గానవచ్చు. 129 

ఏను మీ సంసారంబను, వననిధిలో “మునిగి కర్మవాంఛలచే వే 

దన6 బెం దెడువానికి విష్ణుని, గుణవర్డ్యన ము తెప్పసుమ్ము మునిం దా! 130 

బబ య శవ య నఖ శస నవ MN స శ. 

1. కలుగు. జు మ్మ్ మీ(ద నా సృష్ట (హా వ నచ 

(హ) మయంజై (5) 4. ఉపనః 

కి అపి లి ఇ చి” జ లొ 
5. వీణ కల నుండ(గా 6. విషంపభోగ వాంభలచే (క.జ.త.గ.య.) 

rd భె 
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చ. యమ నియమాది యోగముల నాత్మ నియంత్రిత మయ్యు( గామేరో 

షముల6 (బచోదితంబ యగు శాంతి వహింపదు విష్ణు సెవచే 

(గమమున ళాంతి( గై కొనిన కె వడి నాదుశరీర జన్మక 

ర్మముల రహస్యమెల్ల మునిమంశన! చెప్పితి నీవు కోరినకా. 121 

వ. అని యిట్లు భగవంతుడగు నారదుండు చ్యాసమునీం(ద్రుని వీడొ-ని వీణ వాయిం ' 

పుచు *యదృచ్చా మార్గంబునం జనియె నని సూతుం డిట్లనియె. 182 

క. వాయించు వీణ నెప్పుడు, (మోయించు ముకుంద గీతములు జగములకుక౯ా 

జేయించు( జెవులపండువు, మాయించు నఘాళి నిట్ట కిముతి మతి గలండే! 108 

అధ్యాయ 

వ. అని నారదుం గొనియాడిన సూతునిం జూచి నారదుమాటలు విన్నవెనుక భగ 

వంతుండై న బాదరాయణుం డేమి సేనెనని శౌనకుం డడిగిన సూతుం డిట్ల నియె. 

*బహ్మనదియైన సర స్వతి పశ్చిమతీరంబున బుషులకు స(త్రరర్మవర్గనంబై 

బదరీ తరుషండమండితం బె (శమ్యా (పొ సంబని) (| పసిద్దంబగు చరం 

గలదు. అందు జలంబులువార్చి కూర్చుండి వ్యాసుండు తసముదిం దిరంబుచే 

కొని భక్రియు కంబై న చిత్తవబునం బరిపూర్ణుండై న యీజ్వరు౦ గాంచి యళ 

రాదీన మాయా ఎవ్మతంబై న జీవుని సంసారంబు గని జీవుండు మాయచేత 

మోహితుండై గుణవ్యతిరి కుండయ్యు మాయాసంగతిం దాను [దిగుణాత్మకుం. 

డని యభిమానించుచుం (దిగుణత్వాఖిమానంబునం గ _ర్రయు భో కయు నను 

ననర్హంబు నొందు ననియు నయ్యనర్థంబునకు న నారాయణ 3 భ క్రియోగంబు గాని 

యు పశమనంబు వేజొకటి లేదనియును నిశ్చయించి. 134 

మ. అవసీచ(క్రములోన నే పురుషు( డే యామ్నాయముకా విన్న మా 

ధవుపె లోళశరణ్యుపై భవములం దప్పించ(గా( జాలు భ 
QQ QQ 

కె విశేషంబు జనించు నట్టి భువన కీమంకరంబై న భా 

గవతామ్నాయము బాదరాయణుడు దా6 గల్పించె నేర్పొప్ప(గకా. 185 

వ. ఇట్లు భాగవతంబు నిర్మించి మోక్షార్డియైన శుకునిచే. జదివించె నని చెప్పిన విని 
7 Oe 

శౌనకుండు, నిర్వాణతత్సరుండును సర్యోపేక్షకుండునై న శుకయోగి యేమిటికి 

భాగవతం బభ్యసించె ననవుండు సూతుం డిట్ల నియె. 136 

న టి మ 

1. లోభముల౯ (బచోదిరంబగుచు. (బ్రాజివహింపండు (ట) 2. స్వేచ్బామార్గంబున (ఆ) 
శీ. మతమరి (హ కాక .బ. .) 4. (బ్రహ్మ దె వత యిన (తం). ర్. కృతంబై న (క.ట.త.) ఈశళ్వరకృత 

మాయాధీనంబై న (చ. డ). ఈశ్వరాధీన ఏంబై మాయాకృతంబెన (గంద.) 
చలా 
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దీరులు నిరపేకులు నా, త్యారాములు నై న న మునులు హరిభజనము ని 

ష్కారణమ చేయుచుందురు, నారాయణు. డట్టివాండు నవ్యచ రిత్రా! 1837 

హరిగుణవర్షన రతుండె హరితత్సరు(డె న బాదరాయణి శుభ త 
3) ర్లు ర్లు 

న్పరతం బఠించెం (ద్రిజగ, ద్వరమంగళమై న భాగవత నిగమంబున్. _ 188 

నిగమములు * వేయు. జదివిన, సుగమంబులు గావు ముక్తి సుభగత్వంబుల్ 

సుగమంబు భాగవత మను, నిగమంబు.6 బరింప ము క్రి “నివసనము బుధా! 189 

---2 అర్జునుండు పుుతఘాతియగు నశ్వత్తామను అవమానించుట :--- 

+, అని పలికి రాజర్షి యైన బరీక్షిన్మహారాజు జన్మకర్మ ము కులును, పాండవుల 

మహా (పస్థానంబును, కృష్ణక థో దయంబును జెప్పెద. కౌరవదృష్టద్యుమ్నాదుల 

యుద్దంబున రులయినవారలు స్వర్లంబునకుం జనిన వెనుక, భీము గదాఘాతం 

బున దురోధనుండు దొడలువిజిగి కూలిన నశ్వత్ఞామ దుర్యోధనునకుం 

(బియంబు సేయువా6దై ' నిదురవోవు (దౌపదీపుతుల శిరంబులు ఖండించి 

తెచ్చి సమర్పించ. అది (కూరకర్మం బని లోకులు నిందింతురు,. 140 

బాలుర చావు కర్ణ ముల. బగ్గ గలంగి యలంగి యోరువం 

జాలక బాషతోయ కణజాలము చెక్కుల రాల నేడ్చి పాం 

చాలతనూజ నేలంబడి జాలి-బడం గని యె త్రి మంజువా 

చాలత6 జూపుచుం జికురజాలము దువ్వుచు( (గ్డి యిట్లనెన్ . 141 

. ధరణీశాత్మజ వీవు నీకు వగవకా ధర్మంబె? తదౌిణి ని 
టయ 

ష్కరుణుండె విచళించె బాలకుల, మదాండీవ నిరు కీ 
QQ "త అలాల 

కర బాణంబుల సండు వాని శిరముకా ఖండించి చనేందెతుంద 

చ్చిరము౯ా (దొక్కి జలంబులాడు మిచటన్ శీతాంశువింబాననా. 142 

. అని యొడంబబచి తనకు మిత్రుండును సారథియు నై న హరి మేలనుచుండం 

గవచంబు దొడిగి గాండీవంబు ధరియించి కపిధ్వజుండై గురుసుతుని* వెంట 

రథంబు దోలించిన. 143 

* తన్నుం జంపెదనంచు వచ్చు విజయు;3 దర్శించి తద్దాంణి యా 

సన్నం డై శిశహంత గావున నిజ్వపాజెచ్చు. బవాజెకా వడికా 

ము న్నా (బ్రహ్మ మృగాక్ళతిం చనయకున్ మోహించి |(కీడింస నా 

సన్నుండౌ హరు(జూచి పాటు పగిదికా సర్వేంద్రియ (భాంతితోకా. 144 
YON PINT TR Rn లం టా 

* చేయిచదివిన 1. నిచ్చు జనులకున్ (హా. 2. (పస్థానికము (డ.ర.) లి. వె 
@ / 

మీ (ద (త). 
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వ. 

౭2తో 

ఇట్లోపినంత దూరంబునుం బరువిడి వెనుక(జూచి, రథతురంగంబు లలయుట - 

"దెలిసి, నిలిచి (పాణరక్షణంబునకు నొండుపాయంబు లేదని నిశ్చయించి, జలం 

బుల వార్చి, (దోణనందనుండు సమాహితచిత్తుండై , (పయోగంబ కాని యుప 

సంహారంబు నేరకయుం (బాణ సంరక్షణారంబునకె పారునిమీ6ద (బహ్మళశిరో 
థి యు డు 

నామకాస్త్రంబు (పయోగించిన నది (పచంనతేజంబున దిగంతరాళంబులు నిండి 

ప్రాణ భయంకరంబై తో(చిన హరికి నర్జనుం డిట్లనియె. 145 

. పద్మలోచన : కృష్ణ ! భక్తాభయ్యప్రద ! వినుము సంసారాగ్ని వేంగుచున్న 
జనుల సంసారంబు సంహరింప6గ నివుదక్కు- నన్యులు లేరు తలంచి చూడ 

సాక్షొత్క_రించిన సర్వేశ్వరుండవు "| ప్రకృతిపరుండవు పరమప్పురుష ! 
నీ ప్రబోధముచేత నీమాయ నంతయు నణ(తువు నిశేయ సాత్మయందు 

మాయయందు ముని(గి మనువారలకు 6 గృప(, జేసి ధర్మ ముఖ్యచిహ్నమెన 

2శుభ్రము సేయుచుందు సుజనుల నవనిలో6. గావ. బుట్టుదువు జగన్నివాస[146 

ఇది యొక తేజము భూమియు(, జదలును దిక్కులును నిండి సర్వంకషమై 

యెదురై వచ్చుచు నున్నది, విదితముగా నెజుంగ6 జెప్పవే దేవేశా! 141 

= ఆనిన హరి యిట్ల నియె, 148 

ఛా, జిహ్మత్వంబున. బాలి (దోణజుండు దుశ్శీలుండు క పాజేచ్చువై. 

OOM 

(బహ్మాస్త్రం *బదె యేయ వచ్చె నిదె తద్చాణాగ్ని వీభత్స! సీ 

(దహ్మాస్రంబున గాని దీని మరలింపకా రాదు సంహార మీ 

(దహ్మాపత్య మెటబుంగt డేయుము వడిన్ (బహ్మాస్రముకా దీనిపై. 148 

అనిన నర్జునుండు జలంబులు వార్చి హరికిం (బదకిణంబు వచ్చి (దోణనంద 

నుండేసిన (బహ్మాస్త్రంబుమి 6ద (6 దన (బ్రహ్మాస్రంబు (ప్రయోగించిన, 190 

ఆవని వ్యోమములందు నిండి తమలో నా రెండు (బహ్మాస్త్రముల్ 

రవి వహ్ని ద్యుతి. బోరుచుం (ద్రిభువన (త్రాసంబు గావింప6గా 

వివశ(భ్రాంతి యుగాంతమో యని (ప్రజల్ వీక్షింప నావేళ మా 

ధవు నాజ్జికా విజయుండు సేనె విశిఖ ద్యంద|ోపసంహారముకా. tol 

ఇట్ల స్రద్వయంబు నుపసంహరించి ధనంజయుండు (ద్రోణనందనుం గూడ నరిగి 

తఅిమి పట్టుకొని రోషారుణిత లోచనుండై యాజ్రికుండు రజ్ఞావునం బశువుం 

గట్టినచందంబున బంధించి శివిరంబుకడకుం గొని చని హింసింతునని తిగిచినం 

జూచి హరి యిట్లనియె. 152 

1 యక్యతక నవ్వఠ పదం వాద్యపురుషుండవగు నీవు బోధంబుచే మాయ (క) 2. సేయ 
దీవు (క .య.ర.తం.వా.) లి. (పాణేచ్చుండై (క) (పాణేచ్చమై (గ) 4. బదియెసె (ద). 
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ఉ. మాటు పడంగలేని య సమర్జుల సుప్తుల సత్రవిర్యలం 

దేజని పిన్నపాపల *వధించె “నిశీథమున.దు ర సారు ( 

ఎపాణు(దె వండు పొతకుండు [ప్రాణభయంబున వెచ్చ సట 

బాజెడి వీని గావకు కృపామతి నర్హున! పాపవర్షనా ! 158 

లగ 'వెజచినవాని దైన్య మున చవేండుజు నొందినవాని నీచ మై 

మజచిన వాని సౌఖ్యముగ మద్యము (ద్రావినవాని భగ్ను(డ 
యా 

పజచినవాని సాధు జడభావము వానిని గావుమంచు వా 

చజచినవాని€ గామినుల జంపుట ధర శ్రముగాదు ఫ ఫల్లునా ! 154 

శా, స్వ్య(ప్రాణంబుల నెవ్వండేని( గరుణాసంగంబు చాలించి య 

న్య (పొణంబుల చేత రక్షణము సేయకా వాళ డధోలోక దుః 

ఖ(ప్రా పుం డగు రాజదండమున సత్య-ల్యాణు (డౌ నెన నీ 
నం a QQ 

వ్నిపుం దండితుజేయు మేటి! మహావి!భాంశితొ( నుండ(గకా. 155 

వ. అని యివ్విధంబున( గృష్టు డానతిచ్చిన ట్రాహ్మణుండు (గృతాపరాధుండయిన 

వధ్యుండు గాండను ధర్శంబు దలంచి) చంప కే దుపదరాజపుత్రికిం దన 

సిన ప్రతిజ్ఞం దలంచి బద్దుండై న విగురునం దనుం దోడ్కొని కృష్ణుండు షీ 

సార థ్యంబు "నేయ శిబిరంబ కోకు | నచ్చి. 156 

క, సురరాజసుతు(డు సూసెను, దురవధి సుతకోకయుతకు (ద్రుపదుని సుతకుకా 

బరిచలికాంగ(శేణిం, బరుష మహాపాశ బద్ద పాణికా (దౌణికా. 157 

వ. ఇటరునుండు దెచ్చి చూపిన బాలవధ జనిత లజా పరాజ్ముఖు౦డై న గురుని 
గాడు టు ౧౬ 

కొడుకు జూచి మొక్కి (సుష్వభావయగు) (దౌపది యిట్లనియె. 158 

మ, పరయగగ్ మా మగవార అందబును ముకా దాణ[పయోగోపసం 

హరణా ద్యాయుధవిద్య లన్నియును (దోణాచార్యుని చ నభ్యసిం 

చిరి పుత్రాకృతి నున్న [దోణుందవు నీ చి తంబులో లేశ ముకా 
మ 

గరుణాసంగము లేక నిష్యసుతులకా ఖండింప6గా6 బాడియే! 159 

క. భూసురు(డవు బుద్ది దయా, కాసువ యవ కుద్దవీర భటజందోహో 

(గేసరుండవు శ్రిశమారణ, మా సురకృత్యంబు ధర్మమగునే తండ్రీ! 160 
టో రు టన టం గటు టం టం టు ము w 

1. వధించి నిషెజ్టపు (కూరకద్యుం౩ై (క.బ.హృ 2. వాబుడుగా(డు (క) లి. సేయున్ 
చె అ లి జి య వ సళ్ళ గ స్ట “ వ వాండధోలోక దుఃఖ (హృ గుయంజూచువాం డందంతొకి (తం) 

అలో, ఇ. an జి ఆటీ ఒర షి ఆ _ క నాం ళం లబ fr లలో డా ” బో 
ఈ లూ యు మూలను క టా న. భె we fo చా బం? త్తు లవ ౧ సొ పిత్రామను విడువవలదు 

చ్ (= థి 
MUN, wy అజ బల్ ఇ ౮ వష wr ళ్ చంపుమనె _బరచు సందర్భమున నున్నది. ఆట్లుందుటయు యు కము 

యు వావ 
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శా. ఊ్యదేకంబున రారు శస్త్రధరులై యుద్దావనికా లేరు కిం 
చి దోోహంబును నీకు( జేయరు బలోత్సేకంబుతో ( జీ(కటికా 

*భదాకారుల6 జిన్నపాపల రణ (పొఢ(కియా హీనులన్ 

నిదాసకుల సంహరింప నకటా! ఏ చేతు లెట్లాడెనో ! 161 

ఊఉ. అక్కట! పుత్రశోకజని తాకులభావ విషణచి తన 

పొక్కుచు నున్నభంగి నిను( చోర గిరీటి నిబద్దు (కేసి నెం 

డిక్కున కీడ్చి తెచ్చుట 2౫; సహింపనిదై భవదియమాత నెం 

కశ నిట్టి శోక ము న న్మేకియ నేడ్చుచు. టొక్కుచు; న్నదో! 162 

అని కృ ఫ్లార్డుసులం జూచి యిట్లనియె. 163 

(దోణునితో శిభఖింేబడక [దోణకుటుంబిని యున్న దింట న 

కీణ తనూజళోక వివశీకృతనై. విలపించు భంగి నీ 

ద్రౌణి( దెరల్చి తెచ్చుటకు దైన్యము నొందుచు నెంత పొక్కూనో!: 

(పాణ వియుకు(డై న, నతిపాపము (బాహ్మణహింస మానరే. 164 

క. భూపాలకులకు విపులం, *గోపింపంగ6 జేయందగదు కోపించిన ద 

తో_పానలంబు మొదలికి, భూపాలాటవుల గాలు భూకంపము గకా. 165 

వ. అని యిట్లు ధర్మ్యంబును సకరుణంబుసు నిర్య్యశీళకంబును సమంజసంబును 

రశ్షాఘ్యంబునుం గా (దొపది పలుకు పలుకులకు ధర్మనందనుండు సంతసిల్ల = 

నకుల సహదేవ సాత్యకి ధనంజయ రృష్టులు సమ్మతించిరి. సమ్మతింసక 

భీముండిట్ల నియె. 166 

చ. కొడుకుల. బట్ట చంసెనని కోపము నొందదు చాలఘాతకుకా 

విడువు మట చు. జెప్పెడిని వెట్లీది (దౌపది పీ(డు వి(పుండే? 

విడువ(గగేల? చంపు డిటు వీనిని మీరలు చంపరేని నా 

పిడికిటి పోటునన్ శిరము భిన్నము సేసెద( జూడు. డిందయుకా. 167 

వ. అని పలికిన నశ్వత్సామకు ద్రౌపది యడ్లంబు వచ్చె, భీముని సంరంభంబు సూచి 

మారి చతుర్భుజుండై రెండుచేతుల భీముని వారించి కడమ రెండుచేతుల (దుపద 

పుతికసు దలంగం దొబ్బి, నగుచు ఈ భీమున కిట నియ. 168 

ల. 2. ప(గలేక తదీయ (ట) లి. నెట్టి 

శోకమున (క) పుత్రకోకమున (ట) 4. బడదు (se బ్. బం) వ్. కోపింపంజంపం దగదు (గ. ర.) 

6. బ్లాఘ్యంబు బునగు (_దౌపదిపలుకులకు (హ); ద్రౌపది పలికిన కరుణ న్యాయ ధర్మసహి తంబైన 

పలుకులకు (య) 
*మూలమున నరునునితో నన్నట్లున్నది. 

జ ద్ 
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. అవ్యు(డు గాండు వీండు శిశుహంత దురాత్మకు( డాతతాయి హం 

తవ్యు(డు (బహ్మబంధు6 డగు దప్పదు నిక్కము ““(బ్రాహ్మణో న హం 

తవ్య” యటంచు వేదవిదితం బగు గావున ధర్యదృషి( గ 

రవ్యము వీని( గాచుట యథాస్టితి( జూడు ము పాండవో త్తమా! 169 

అని సరసాలాపంబు లాడి పవననందను నొడంబఅచి యర్జునుంజూచి (దౌపదికి 

నాకు భీమ సేనునకును సమ్మతంజుగ మున్ను సీ చేసిన (ప్రతిజయు సిద్గించునట్లు 
వ్ నో ధి గా 

నా పంపు సేయుమని నారాయణుం డానతిచ్చిన నర్హునుండు 'శదనుమత బున. 174 

. విశ్వసు త్యు(డు శ(కసూను (డు మహాఏరుండు ఘోరాసిచే 

న శ్వత్చామ శిరోజముల్ దజి(గి చూడాంత ర్మహారత్నము౯ 

శశ్వత్కీర్తి వెలుుగ6 బుచ్చుకొని పాళ్ళవాత బంధంబులకా 

విశ్వాసంబున నూడ్చీ [దొబ్బె శివిరోర్వీభాగముం వాసిపోకా, కే] 

నిబ్బరపు బాలహంతయు, గొబ్బున.( 'దేజంబు మణియు( గోల్చడి నతు(డై 

(పద్బిన చింతకా వి|వు(డు, సిబ్బితితో నౌశ్తలి గబ్బు నెడి వడి(జనియెకా, 170 

ఆ. ధనముగొనుటయొ౦డె6 దల(గొటుగుటయొండె,నాలయంబు వెడల నడుచుటదొం డె? 

Me NL 

గాని చంసందగిన కర్మంబు సేసిన జంప(దగదు వి(పజాతి( బతికి. 178 

అధ్యాయము = రా 

వ, ఇ ట్లశ్వత్థ్ఞానుం బ్రాణావశిషుంజేసి వెడలనడిచి పాండవులు పాంచాలీ సహితులె 

పుత్రులకు ళోకించి మృతులై న బంధువులకెల్ల దహనాది?క్ళత్యంబులు చేసి జల 
యై ౧౧ ల 

(పదానంబు "సేయుకొజకు స్త్రీల ముంచల నిడుకొని గోవిందుండునుం దారును 

గంగకు జని తిలోడకంబులు *చేసి (E మ్మణజ విలపించి *హరిపాదపద్మజాత 

పవి(త్రంబులై న భాగిరధీ జలంబుల స్నాతులై యున్నయెడం బ్యుతళోకొతురు 
_ గలు లైన గాంధారీ ధృతరాష్ట్ర్రలను, గుంతీ దాపదులను జూచి మాధవుండు 
ము౧౦(ద్రులు దానునుం జంధుమరణ శోకాతురురై న వారల వగపు మానిచి 
మన్నించె నివ్విధంబున. 174 

పొంచాలీ కబరీ వికర్ష ణ మహాపాప క్షతాయుష్కులం 

జంచ ద్లర్వుల ధార్తరాష్ట్రల ననిం జంపించి గోవిందు డి 

ప్పించెక రాజ్యము ధర్మవుత్రునకు( గల్పించెన్ మహాఖ్యాతి( జే 
యించెక మూడు తురంగ మెధములు 'దేవేంద (సభావంబునకా, 175 

సారాయజానువతుమిన కార 2. శ్రయలు (అ.డ.) కి. వోసి (క్ర) 4. హరిపాద 
పద్మరాగ పటలీ (5 ) 
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లావ శ్రీకృష్ణుం డుత్తరా గర్భన్గుండగు పరీకితుని( దన చ| కంబుచే రక్షించుట 3: 

వ. అంత వాసుదేవుండు వ్యాస ప్రముఖ భూసురపూజితుండై , యుద్దవ సాత్యకులు 
గొలువ, ద్వారకాగమన (ప్రయత్నంబున( బాండవుల వీడ్కొని, రథారోహణంబు 
సేయు సమయంబున ద తరసడుచు నుత్తర సనుదెంచి కల్యాణగుణో_త్త 
రుండైన హరి కిట్లనియె. 176 

మ. ఇదె కాలానల తుల్యమైన విశిఖం బేతెంచ దేవేశ! నేం 

డుదరాంతరత గర్భదాహమున కె కరమ గాకృతిన్ వచ్చుచు 
“మ రల 

న్నది దుర్లోక్యము మానుపన్ శరణ మన్యం బేమియుకా లేదు నీ 

పదపద్యంబులె కాని యొం డెబుగ నీ *బాకకాగ్ని వారింపవే. 177 

ON = దుర్భర బాణానలమున, గర్భములో నున్న శిశువు ఘన సంతాపా 
విర్భావంబుోను బొందెడి, నిర్భర కృపటీ గావుమయ్య! నిఖిలస్తుత్యా! 178 

ర్, చెల్లెలి కోడల నీ మే, నల్లు(డు శ(తువుల చేత హతు(డయ్యెను సం 

ఫులారవిందతోచన!, భలాగ్ని నణంచి శిశువు (బితికింప(గదే. 179 
గం య 

ఆ. గర్భమందు ( గమలగర్భాండ శతములు, నీముడుకొన నటించు నీశ్వరేశ / 

నీకు నొక్క మానినీ గర్భరక్షణ, మెంత ”బరువు నిర్వహింతు గార్, 180 

న, అనిన నాశ్రితవత్సలుండై న పరమేశ్వరుండు సుభదకోడలి దీనాలాపంబు 

కిలవధరి ౦చి, యిది [దోణనందనుండు లోకమంతయు నపాండవం *బయ్యెడు నని 

యేసిన దివ్యాస్రమని యెటీంగె. అంత. బాండవుల కభిముఖంబై , (దోణ 

నందను దివ్యాస్త్ర నిర్లత నిశిత మారణంబు డగ్గణీన బెగడిలక, వారును 
ని MN a ౧ 

(పత్యస్రంబు లందుకొని పెనంగు సమయంబున 181 

మ. తన సేవారతిచింత గాని పరచింతా లేశముకా లేని స 

జ్ఞనులం బాండుతనూజుల౯ మనుపు వాత్సల్యంబుతో (దోణనం 

దను (బహ్మోాస్ర్రము నడ్గపెట్ట( బనిచెన్ దె త్యారి సర్వారి 10స్తా 

దని నిర్వకము రకీతాఖిల సుధాంధశ్చ(క్రముం జ్మకముకా. _ 182 
లా 

“1. సణాత్మకుండై న (హ. క. చ. త. ప.) 2. డింభ (చ. డ.) 8. య్యగంబునన్ (హ); 
యుగపభన్ (చ.జ.డ.); యుగ ౦బుగా (ట) 4. బాణంబు (క.త.జ.డ.) బాణానలం దబాపవే (చ 

ర్. బుననొందెడి(చ.త.); బున గుండెడి (జ) 6. గావవయ్య (క.ద.) 7. తడవు (క.చ.టం); భరము (త) | 

8. లాలించి (హ.తం.వా.) 9. బయెడుమని (జ. డ. ద. బ. బా.) 10. సాధన నిర్వి_కము (హృ: 

[2] 
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మ. సకల ప్రాణి హృదంతరాళముల భాస్వజ్యోతియె యుండు "నూ 
(5 రు 

కుకళుం డచ్యుతు( డయ్యెడకా “*విరటజా గర్భంబు6 దా6 జ్ఞ కహ 

సకు(డె వెషపమాయ. గప్పి కురుసంతానారియె యడ మె 
అణాల ౬ 2.53 (ఉడ్తా యేషు 

ప్రకటస్ఫూరి నణంచె |ద్రోణతనయ (బహ్మోాస్రముకా లీలతోజా. 183 

వ. ఇట్లు _దోణతనయుం౦ డేసిన (ప్రతికియా రహితంబె న, (బహ్మశిరం బనియెడి 
౧౧ యు | 

దివ్యాస్రంబు వె షవతేజంబున నిరర్లకం బయ్యె. నిజమాయా విలసనమున సకల 
రా దం ఖు 

లోక సర్షస్థైతి సంహారంబు లాచరిలచునట్టి హరికి, ధరణీసుర బాణ నివారణంబు 

విచ్నితంబుగాదు. తత్సమయంబున సంతసించి, పాండవ పొంచాల ప్షత్రికా 

సహితయె గొంతి, గమనోన్యుఖుండె న హరిం జేరవచ్చి యి టనియె. 184 

—? కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట : 

క, పురుషు డాఢ్యుండు (ప్రకృతికి, బరు. డవ్యయు6డఖిల భూత బహిరంత కెర్భా 

సురు(డు నకలోకసీయు(డు, పరమేశ్వరు(డై న నికు *ేబణుతు లగు హరీ! 185 

వ. మఖణియు జవనిక మటువున నాట్యంబు సలుపు నటుని చందంబున, మాయా 

జవనికాంతరాళ ంబున నిలువంబడి, మహిమచే(6€ బరమహంసలు, నివృ_త్తరాగ 

ద్వేమలు, నిర్మలాత్ములు నై న మునులకు నదృశ్యమానుండవై , పరిచ్చిన్నుండవు 
గాని నీవు మూఢదృక్కుులు, గుటుంబవతులు నగు మాకు నెట్లు దర్శసియుండ 

వయ్యెదు? (శ్రీకృష్ణ! వాసుదేవ! దేవకీనందన! నందగో పకుమార! గోవింద 1 
పంక జనాభ ! పద్మమాలికాలంకృత ! పద్మలోచన ! పద్యసంకాశ చరణ 1 

హృషీకేశ! భ_క్రియోగంబునం జేసి నమస్క-రించెద నవధరింపుము, 186 

రికా తనయుల తోడనే దహ్యామానంబగు, జతుగృహంబందును జొవకుండ( 

గురురాజు వెట్టించు ఘోరవిషంబుల మారుతపు[తుండు మడియకుండ 

ధార్తరాష్ట్రం (డు సముద్దతి జీర లొలువంగ (దౌపదిమానంబు దల(గకుండ 

గాంగేయ కుంభజ కర్ణాది ఘనులచే నా బిడ్డ లనితోన నల6౦గకుండ 

తే. విరటుప్ముతిక కడుపులో వెలయు చూలు, (ద్రోణనందన శరవహ్ని (6 (దుంగకుండ 

మజీయు రక్షించితివి 'పెక్కు-మార్షములను, నిన్ను నేమని వర్షింతు నిరజాక్ష! 187 

ఏపి మిమిస మనమ సవమ మామా బి 

1. సూక్ష్మకరుండు (హ) 2. విరటుచూల్ (తం.వా.) కి. భాసురుండును లోకనియతుండు కా(హ) 

భాసురు(డును లోకనియంతయు (తం. వా.) 4. (ప్రణమములు (క. ర.) ల్. నందగోవింద, పరమ 
కల్యాణ (క.ర.) 



పథమ స్కంధము లిక్ 

మత్తకోకిల. బలి దుండగు కంసుచేతను బాధ నొందుచునున్న మీ 

తల్లి ( గాచిన భంగి గాచితి ధార్తరాష్ట్ర9ల చేత నేం 

దల్ల డంబున( జిక్య-కుండంగ దావకీన గుణ్యవజం 

బెల్ల సం స్తుతి సేసి చెప్ప(గ నెంతదాన జగత్పతీ | 188 

క. జననము నై శ్వర్యంబును, ధనమును విద్యయును గల మదచ్చన్ను లకిం 

చన గోచరు(డగు నిన్నున్, వినుతింపంగ లేరు నిఖిల విబుధ స్తుత్యా ! 189 

వ. మజియు భ_క్తధనుండును, నివృత్త ధర్మార్థ కామ విషయుండును, ఆత్మా 

రాముండును, రాగాది రహితుండును, క్రై వల్యదాన సమర్గుండును, కాలరూప 

కుండును, నియామకుండును, నాద్యంత శూన్యుండును, విభుండును, సర్వసముం 

డును, సకలభూత ని్నిగ్రహానుగ్రహకరుండునై న నిన్ను. దలంచి నమస్కరించెద 

నవధరింపుము. మనుష్యుల విడంబించు భవదీయ విలసనంబు నిర్హయింప 

నవ్వండు సమర్గుండు: స్కు (వియా(పియులు లేరు; జస్మ కర్మ శూన్యుండవె న 

నీవు తిర్యగాది జీవులయందు వరాహాది రూపంబులను, మనుష్యులందు రామాది 
రూపంబులను, బుసులయందు వామనాది రూపంబులను, జలచరంబులయందు 

మత్స్యాది రూపంబులను, నవతరించుట లోకవిడంబనార్హంబు గాని, జన్మ కర్మ 
సహితుంశవగుటం గాదు. 190 

ఉ. కోసముతోద నీవు దధికుంభము భిన్నము సేయుచున్నచో 

గోపిక (ద్రాట( గట్టిన 'వికుంచిత సాంజన బాష్ప తోయధా 

రా పరిపూర్ణ వక్త్రము. గరంబుల( [బాముచు వెచ్చ నూర్చుచుం 

జాపండవై 2నటించుట గృపాపర ! నా మది. జోద్యమయ్యెడిన్. 191 

క. మలతయమున( జందనము (కియ, వెలయ6గ ధర్మజునికీర్తి 3వెలయించుటకై 

యిలపై నభవుండు హరి యదు, కులమున నుదయించె నండడు గొంద అనంతా! 

క, వసుదేవ దేవకులు దా, పసగతి గతభవమునందు. (బార్జించిన సం 

తసమున(బు(త్రత నొందితి,వసురుల మృతికంచు6 గొంద అం(డు మహాత్మా[100 

క, జలరాశోీలో మునింగెడి, కలము (క్రియన్ భూరిభార *కర్శిత యగు నీ 

యిల6 గావ నజుండు గోరిన6 గలిగితి వని కొంద అ౨|డ్రు గణనాతీతా! 104 

తే. మజచి యజ్ఞాన కామ కరముల దెరుగు, వేదనాతురులకు ( దన్నివృ త్తింజేయ 

శవణచింతన వందనార్చనములిచ్చు, కొజకు నుదయించి తండ్రు నిన్ 

గొందజభవ ! 
న్ వబ బబ మయి we మ. 

న ల బ్ బస స స మి స 

1. నకుంచిత (హ) 2. (తసించుట (క. డ.బ.) లి. వెలుగించుటకె (క. బ.) 4. లోన 

మెలంగెడు (హృ; నడుమ మునిగాడు (తం. వా.) 5. కలితయునగు (హ.) 



౭6 శ్రీమహాభాగ వతము 

మ. నిను జింతింపుచు( బాడుచుం బొగడుచు న్నీ దివ్య చార్మిత్రముల్ 

వినుచుం జూతురుగాక లోకు లితరాన్వేషంబులం జూతురే? 

ఘన దుర్ణన్మ పరంపరా హరణ దక్షంబై మహాయోగి వా 
గ్వినుతంబై న భవ త్పదాబ్ద యుగమున్ విశ్వేశ ! విశ్వంభరా! 196 

న. దేవా! నిరాశ్రయులమై భవదీయ చరణారవిందముల నా(శ్రయించి నీ వారలమైన 

మమ్ము విడిచి విచ్చేయనేల? ని సకరుణావలోకనంబుల నిత్యంబును జూడవేని 

యాదవ సహితులై న పాండవులు జీవునిం బాసిన యిం[ద్రియంబుల చందంబున. 

గీ ర్రిసంపదలు లేక తుచ్చత్వంబు నొందుదురు. కల్యాణలక్షణ లకీతంబులై న 

సీ యడుగులచేత నంకితంబై న *యీ ధరణీమండలంబు నీవు వాసిన శోభితంబు 

గాదు. నీ తవా పీకణామృతంబున నిక్కడి. జనపదంబులు గుసుమ ఫల 

భరితంబులు, నోషధి తరు లతా గుల్మ నద నదీ నగ సాగర సమేతంబులునైై 

యుండు. 197 

ఊఉ. యాదవులందు( బాండుసుతులందు న ధీశ్యర 1 నాకు మోహావి 

చ్చేదము సేయుమయ్య 1 ఘనసింధువు( జేరెడి గంగభంగి నీ 

పొదసరోజ చింతనముపై ననిశంబు మదీయబుద్ది న 

త్యాదర వృ త్తితో. గదియు నట్టుగ 6 జేయంగదయ్య ! యీూశ్యరా! 198 

శా. శ్రీకృష్ణా! యదుభూషణా! నరసథా! శృంగార రత్నాకరా! 

లోక(దోహి నరేం(ద్రవంళశ దహనా! లోకేశ్వరా! 'దేనఠా 

నీక [బాహ్మణ గోగణార్తి హరణా! నిర్వాణ సంధాయకా! 

నీకున్ (మొక్కె_ద( 2ద్రుంపవే భవలతల్ నిత్యానుకంపానిధి! 199 

వ. అని యిట్లు సకల సంభాషణంబుల నుతియించు గొంతి మాటలకు నియ్యకొని, 

గోవిందుండు మాయా నిరూఢ మందహాస విశేషంబున మోహంబు నొందించి, 

రథారూఢుండై కరినగరంబునకు వచ్చి, కుంతీ సుభ[ద్రాదులన్ పీడ్కౌని, తన 

పురంబునకు విచ్చేయ గమకించి, ధర్మరాజుచే. గించిత్యాలంబు నిలువుమని 

(పారి తుండె నిలిచె. ఆంత బంధువధ ళోకాతురుండె న ధర జూడు నారాయణ 
థు యె యాం 

వ్యాస ధౌమ్యాదులచేత( దెలుపంబడియు( దెలియక మోహితుండై నిర్వివేకం 
బున నిట్లనియె. 200 

షాకి ధర్ (కర. హు తం. వా.) “నేయం శోభివ్యతే ధాత్రీ” (మూలము) 
2. (తెంపవే (డ. ద) 



(పథమ స్కంధము 87 

మ, తన దేహంబునకై యనేక మృగసంతానంబు( జంపించు దు 

రను భంగిన్ గురు బాలక ద్విజ తనూజ (భాతృసంఘంబు ని 

ట్ల నిం జంపించిన పాపకర్మునకు రాజ్యాకాంక్షికిన్ నాకు హో 

యన లకొవధినై న ఘోర నరక వ్యాసంగము ల్మానున? 20 

వ. మటీయు((బజా పరిపాలన పరుండై న రాజు ధర్మయుద్దంబున శత్రువుల 

వధియించిన 6 బాపంబు లేదని శాస్త్రవచనంబు గలదు, అయిన నది విజ్ఞానంబు 

కొటికు సమర్గంబు గాదు. చతురంగంబుల ననే కాకొహిణీ సంఖ్యాతంబులం 

జంపించితి, హతబంధు లై న సతుల కేను జేసిన (దోహంబు దప్పించుకొన 

నేర్చు లేదు. గృహస్థాశ్రమ ధర్మంబులై న తురంగ మేధాది యాగంబులచేతం 

బురుపుండు (బ్రహ్మహత్యాది పొపంబులవలన విడివడి నిర్మలుండగునని నిగమం 

బులు నిగమించు. పంకంబున( బంకిలస్టలంబునకును. మద్యంబున మద్య 

భాండమునకును శుద్ది సంభవింపని చందంబున, బుద్ది పూర్వక జీవహింసనంబు 

లైన యాగంబుల చేతం బురుషులకు.( బాపబాహుళ్యంబ కాని పాపనిర్ము క్తి 

గాదని శంకించెద, 

అధ్యాయము ఆడా 

క. అని యిట్లు ధర్మసూనుండు, మొనసి నిరాహారభావమున దేవనదీ 
తనయు(డు గూలినచోటికి జనియె. (బ్రజాద్రోహ పాపచలితాత్ముండై . 208 

-వ ధర్మరాజు (శ్రీకృష్టసహితుండై శరతల్పగతుండగు ఫీష్మునికడ కేగుట :- 

వ. ఆ య్యవసరంబునం దక్కిన పాండవులును, ఫల్గునసహితుం డై న పద్మలోచనుం 

డును, కౌంచన సమంచితంబులై న రథంబులెక్కి. ధర్మజుం గూడి చన, నతండు 

గుహ్యక సహితుండై న కుబేరునిభంగి నొప్పె. ఇట్లు పాండవులు పరిజనులు 

గొలువ( బద్మనాభ సహితులై కురుక్షే(త్రంబున కేగి, చివంబునుండి నేలం 

గూలిన దేవత తెజంగునవే సంగామ పతితుండై న గంగానందనునకు నమస్క 

రించిరి. అంత బృహదశ్వ భరద్వాజ పరశురామ గౌతమ పర్వత నారద 

బాదరాయణ కశ్యపాంగిరస కౌశిక ధౌమ్య సుదర్శన శుక వసిస్టా ద్యనేక రాజర్రి 

దేవర్షి (బహ్మర్దులు శిష్యస మేతులై చనుదెంచినం జూచి సంతసించి దేశ కాల 

విభాగ వేదియైన భీష్ముండు వారలకుం బూజనంబులు సేయించి. 204 

A ం మాయౌ౦గీకృత దేహుం, డై యఖిలేశ్వరు (డు మనుజు a నా6ండని (ప 

జ్ఞాయత చితంబున గాం, గయుడు పూజనము నేనె. గృష్టున్ జిష్టున్ = 205 
మ ల బబ UN 

1. సంగ్రామరంగ నిపతితుండైన (చ జ.,డ. ద. బ.) (4 
(on 



88 శ్రీ మహాభాగ వత ము, 

వ. మతియుం గంగానందనుండు వినయ (యేమ సుందరులై న పాండునందనుల౦ 

గూర్చుండ నియోగించి, మహానురాగ జనిత బాస్పసలిల సందోహ సమ్మిళిత 

తోచనుండె యిటనియె. 206 
టా ae) 

ఆ. ధరణిసురులు హరియు ధర్మంబు దిక్కుగా6,,బతుకందలంచి మీరు బహువిధముల 

నన్నలార! పడితి రాపత్సరంపర, లిటి చిత్రకర్య మెందుగలదె! 207 

ఉ. సంతస మింత లేదు మృగశాప వశంబున6 బాండు భూవిభుం 

డంతము వొంది యుండ మిము నర్భకులం గొనివచ్చి కాంక్షతో 

నింతటి వారి6గా6 బెనిచె నెన్న (డు సౌఖ్యముపట్టు గాన దీ 

కుంతి యనేక దుఃఖముల6 గుందుచు *నున్నది భాగ్యమెట్టిదో! 208 

ఊఉ. వాయు వశ౦బులై యెగసి వారిధరంబులు మింట6 గూడుచుం 

బాయుచు నుండు క్రై వడిం (బపంచము సర్వము గాలతం(త్రమె 

పాయుచు( గూడుచుండు నొకభంగి6 జరింపదు కాల మన్నియుం 

జేయుచునుండు గాలము విచ్శిత్రము దుస్తర మెట్టివారికికా. 209 

ఉ. రాజ6ట ధర్మజుండు సురరాజ సుతుండ6ట ధని శా(తవో 

'ద్వేజకమెన గాండివము విల్ల 6ట సారథి సర్వభ([ద సం 
గు య 

యోజకు(డై న చక్రి యట యుగ గదాధరు(డై న భీము డ 

య్యాాజికి( దోడు వచ్చునంట యాపద కిగలుట 'మేమిచోద్యమో! 210 

ఆ. ఈశ్వరుండు విష్ణు. డెవ్వేళ నెవ్వని, నేమినేయుం బురుషు( డేమి యెజుంగు? 

నతని మాయలకు మహాత్ములు విద్వాంసు,.*లణ౦గి మెల(గుచుందు రంధుల గుచు, 

వ. కావున దై వతం(త్రం బైన పనికి వగవం బనిలదు. రక్షకులు లేని (ప్రజల 

సేకింపక రకింప( బుండరీకాకుండు సాక్షొత్యరించిన నారాయణుండు 

తేజోనిరూఢుండు గాక, యాదవులందు గూఢుండై తన మాయచేత లోకంబులం 
మోహాతిరేకంబు నొందించును. అతని రహస్యప్రకారంబులు భగవంతుండై న 

దివం డెజబుంగు. మతియు దేవర్షి యగు నారదుండును, భగవంతుండగు కపిల 

మునియు నెజుంగుదురు. మీరు కృష్ణుండు దేవకీపుత్రుండని మాతులేయుండని 

తలంచి దూత సచివ సారథి బంధు మిత్ర ప్రయోజనంబుల నియమించుదు రిన్నిటం 

గొజంతలేదు. రాగాది కూన్యుండు, నిరహంకౌరుం, డద్యయుండు, సమదర్శ 

1. ఇంతలు (క. చ ట. త. బి. హం); ఇంతల (తం. వా.) 2. నుండును (హ) నుండెను (ఐ) 
లట (అ) 4. అణగి యండుచుందురు (క. బ- హం) ర్. పరమేశ్వరుం డెజుఐగు 
2 

(య. హ్. తం. వా.) ల 
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We 

౭ 

లెక్క_డివి? లేవు. అయిన భ_క్తవత్సలుండు గావున, నెకాంత *భ కులకు 
సులభుం డై యుండు. 212 

= అతిభక్తి నెవ్వనియందు( జి త్రము జేర్చి యెవ్వనినామ మూహించి పొగడి 

కాయంబు విడుచుచు6 గామ కర్మాది నిర్మూలనుండై యోగి ము_క్తీనొందు 

నట్టి సర్వశ్వరుం డఖిల దేవో త్తంసు. డెవ్వేళం (బాణంబు లేను విడుతు 

నందా6క నిదె *మందహాసు(డై వికసిత వదనారవిందు(డై వచ్చి నేండు 

- నాల్లుభుజములు6 గమలాభనయనయ్యుగము,నొ పృంగన్నులముందట నున్నవాడు 

మానవేశ్వర! నా భాగ్యమహిమ(జూడు, మేమి నేసితినో! పుణ్యమితనింగూర్చి. 

+ అని యిట్లు ధనంజయ సం(ప్రాపిత శరపంజరుండై న కురుకుంజరుని వచ నంబులు 

వినయంబున నాకర్ణించి మును లందజు వినుచునుండ ధర్మనందనుండు మందా 

కినినందనువలన (నరజాతి సాధారణంబులగు ధర్మంబులును, వర్ణాశ్రమ 

ధర్మంబులును) రాగ వై రాగ్యోపాధులతో య గూడిన (పవృ త్తి నివృత్తి ధర్మంబు 

లును, దాన ధర్మంబులును, రాజధర్మంబులును, స్తీ ధర్మంబులును, శమ 

దమాదికంబులును,  హరితోషణంబులగు ధర్ముంబులును, ధర్మార్ధ కామ 

మోకంబులును (నానా విధోషాఖ్యానేతిహాసంబులును) సంక్షేప విసార రూపం 

బుల నెణింగె. అంత రథిక సహ(సంబులకు గమికా(డై న ఖీష్కుండు స్వచ్చంద 

మరణులె న యోగీశ్వరులకు వాంఛితంబగు నుత్తరాయణంబు చనుదెంచిన నది. 

దనకు మరణోచిత కాలంబని నిశయించి, 214 

=. ఆలాపంబులు మాని చిత్తము మనీషాయ_తముం జేసి ద్భ 

గా లంబుకా హరిమోముపె ( కలజబపి త త్క్యారుణ్యదృష్టి౯ విని 

ర్యూలీభూత శరవ్యథా నిచయు(డై మోదించి భీమ్మండు సం 

శీలం బౌప్స నుతించె( గల్మష 5గ్గజ|ఛేణీ హరిన్ (శ్రీహరికా. 215 

ఇటు పరమేశ్వరుండె న హరియందు నిష్కాముండై ధారణావతియెన బుద్దిని 
౧౧ యు న ర్లు ధి 

సమర్చించి, పరమానందంబు నొంది, (పకృతివలన నన సృష్షిపరంసరల( 
రా లు 

బరిహరించు తలంపున మందాకిసీనందనుం డిట్లనియె. 216 
మ మను మ న్నరు ముదుద న మరు సి 

1. భావులకు (క.ద.బ.) £. మహాహర్షండై (హ.తం.వా.) 8. నిలిపి (ట. ద.) 4. నగ (ద). 
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నళ 

క, 

(శ్రీమహాభా గవతము 

ఆని ఫీష్కుండు శ్రీకృష్టుని స్తుతించుట వా 

(తిజగన్మోహన నీలకాంతి తను వుద్రిపింప( (బ్రాభాత ని 

రజబంధు (పభ మెన చలము సయిన్ రంజిల నిలాలక 
QQ ne) 

(వజ సంయు క ముఖారవింద మతిసేవ్యం బె విజృంభింప మా 

విజయుం జేరెడు వన్నెలా(డు మది నావేశించు నెల్ల ప్పుడుకా. 217 

హయ రింథాముఖ ధూళిధూసర పరిన్యసాలకో పేతమై 

రయజాత (శమతోయ బిందుయుతమై రాజిల్లు నెమ్మోముతో 

జయముం బార్జున కిచ్చువేడ్క నని నా శస్ర్రాహతిం జాల నొ 

చి)యు( వోరించు మహానుభావు మదిలో. జింతింతు న|శాంతముకా. 218 

నరుమాట ల్విని నవ్వుతో నుభయ నేనా మధ్యమక్షోణిలో 
బరు లీకింప రథంబు నిల్చి షర భూపాలావళిం జూపుచుం 

బర భూపాయువు లెల్ల ( జూపులన సంభత? వంచించు నీ 

పరమేశుండు వెలుంగు చుండెడు 2 మనః పద్మాసనాసీను6డై . 219 

. తనవారి6 జంప జాలక, వెనుకకు బో నిచ్చగించు విజయుని శంక కా 

ఘన యోగవిద్య. చాపిన, మునివంద్యుని పాదభ క్రి మొనయుకా నాకుజా. 220 

కుప్పించి యెగసిన6 గుండలంబుల కాంతి, గగనభాగం బెల్ల ( గప్పికొన(గ 

నుజికిన నోర్యక యుదరంబులో నున్న, జగముల (వే(గున జగతి గదల( 

జ[కంబు. చేపట్టి చనుదెంచు రయమున 6, బై నున్న పచ్చని పటము జాటి 

నమ్మితి నాలావు నగుంబాటు సేయక, మన్నింపు మని (కీడి మజలఈ6 దిగువ 

గరికి లంఘించు సింహాంబుకరణి మెజసి, నే(డు భీష్ముని. జంపుదు నిన్ను గాతు 

విడువు మర్దన! యనుచు మద్విశిఖవృష్టి(, *దెరలి చనుదెంచు దేవుండు దిక్షునాకు. 

తనకుకా భృత్యుండు ఏని6 గాచుట మహాధర్య్మంబు వొమ్మంచు న 

ర్లు నసారథ్యము పూని పగ్గ ములు చం జోద్యంబుగా( బట్టుచుకా 

మునికోల *న్వడి. జూపి ఘోటకముల న్మోదించి తాటింపుచుకా 

జనుల న్మోహము నొంద (జేయు పరమోత్సాహుం (బశ ం౦సించెదకా, 222 

పలుకుల నగవుల నడప్పల, “నలుకల నవలోకనముల నా వీరవధూ 

కులముల మనముల తాలిమి, కొలుకులు వదలించు ఘనుని( గొలిచెద మదిలోకా. 
న న జ 

1. సమర (పారంభ పారేణతన్ క. చ. త) 2. సుహృత్ (హ) కి. (దెరల కేతెంచు (డ) త్ 

4. వడ్తి( బూన్న్చి (హ. తం. వా.) ల్, తాడించుచున్ (క. తం. వా.) 
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ఆ. మునులు నృపులు సూడ మును ధర్మజుని సభా,మందిరమున యాగమండసమున( 
జిత్రమహిమతోడ జెలువొందు జగదాది, దేవు. డమరు నాదు దృష్టియందు. 

మ. ఒక సూర్యుండు సమ స్త జీవులకు( దా నొక్కొక్క(డై తోయ ఫో 

లీక నే దేవుడు సర్వకాలము మహాలీలకా నిజోత్సన్న జ 

న్యకదంబంబుల హృత్సరోరుహములకా నానావి ధానూన రూ 

పకు(డై యొప్పుచునుండు నట్టి హరి నే (కార్ధింతు కుద్దుండనై_. 225 

వ. అని యిట్లు మనో వా గ్రర్శ్గనంబులం బర మాత్మయగు ఠృృష్టుని హృదయంబున 

నిలిపికొని నిశ్వాసంబులు మాని నిరువాధికంబె న వాసుదేవ (బహ్ముంబునందుం 

గలసిన భీష్మునిం జూచి సర్వజనులు దిగావసానంబున విహంగంబు లూరక 

యుండు తెజింగున నుండిరి. దేవ మానవ వాదితంబులై దుందుభి నినదంబులు 

మొర నె. సాధుజనకీర్తనంబులు మెజినె. కుసుమవర్షంబులు గురి నె, మృతుండై న 

భీష్మునికి ధర్మజుండు పరలోక (కియలు సేయించి ఈ*(ముహూరర్త మా(తంబు 

దుఃథితుం డయ్యె. ఆంత నచ్చటి మునులు గృష్టుని( తమ హృదయంబుల నిలిపి 

కొని సంతుష్టాంతరంగు లగుచు( దదీయ దివ్యనామంబులచే స్తుతియించి స్వాశ 

మంబులకు( జనిరి. పిదప నయ్యుధిష్టిడండు)కృష్ణసహితుండై 7 గజపురంబునకుం 

జని గాంధారీసహితుం డన ధృతరాష్ట్ర నొడంబజచి, వారి సమ్మతంబున 

వాసుదేవానుమోదితుండై , పితృ పెతామహం బె న రాజ్యంబుగై కొని, ధర్మ 

మార్షంబున బాలనంబు సేయుచుండె నని సూతుండు చెప్పిన విని శౌనకుం 

డిట్లనియె. 226 

అధ్యాయము - ౧౦ 

ఆ. ధనము లపహరించి తనతోడ( జెనకెడు, నాతతాయి జనుల నని వధించి 

బంధుమరణ దుఃఖభరమున ధర్మజు. డెట్లు రాజ్యలక్ష్మీ నిచ్చగించె.. 227 

వ. అనిన నూతుం డిట్లనియె. 228 

కురుసంతతికి( బరీకీ, న్నరవరు సంకురము సేసి నారాయణు. డీ 

ధరణీ రాజ్యమునకు నీ, శ్వరు6గా ధర్మజుని నిలిపి సంతోషించెకా. 229 

వ. *( ఇట్లు జగంబు పరమేశ్వరాధీనంబుగాని స్వతం(త్రంబుగా దనునది మొదలగు 

భీష్ముని వచ నంబుల) హరి సంభాషణంబుల ధర్మనందనుండు (ప్రవర్ణమాన 

విజ్ఞానుండును, 2నివ ర్సిత శంకారళంకుండును నై నారాయణా శ్రయుండై న 

ల క న ఆగ (క లం 

1. నీళ్యరు ధర్మజుగాంగ ( కయ) * తాళప్యత (పతులలో లేదు. మూలములో నున్నది... 

2. నివ రత చెంతాళంకా (చ); నివ ర్రిత చిత్తశంకా (డ. ద. బ.) 
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em 

సీ, 

ఆ, 

వయ ఖ్శ క క ౧. 

1. 

శ్రీమహాభాగవతము. 

యిం[ద్రుండును బోలె. జతుస్సాగర వేలాలంకృతం బగు వసుంధరామండలంబు 
సహోదర సహాయుండై యేలుచుండె. 280 

. సంపూర్ణ వృష్టి బర్హన్యుండు గురియించు నిల యెల్ల ( గోర్కుల నీనుచుండు 

గోవులు వర్షించు "ఘోషభూముల.6 బాలు ఫలవంతములు లతా పాదసములు 

పండు సస్యములు దప్పక బుతువులనెల్ల ధర్ముమెల్లై డలను దనరి యుండు 

ద వ భూతాత తం[తములగు రోగాది “భయములు “చెందవు (పజల కెందు( 

గురుకులో తముండు కుంతీతనూజుండు, దాన మాన ఘను(డు ధర్మజుండు 

సత్యవాక్యధనుండు సకల మహీరాజ్య విభవ భాజి యైన వేళయందు. 281 

ఫి శ్రీక్ఫష్తుండు ద్వా్యరకానగరమున కరుగుట ;-- 

అంత గృష్టుండు చుట్టాల కు కోకంబు లేకుండం జేయుకొఅకును, సుభ[ద్రకుం 

వియము 'సేయుకొఅకును, గజపురంబునం గొన్ని నెలలుండి, ద్వారకానగ 

రంబునకుం ద్రయాణంబు సయంచలంచి, ధర నందనునకుం గృతాభివందనుం 

డగుచు నతనిచ నాలింగితుం డై యామ?[త్రణంబు వదసి, కొందజు దనకుం 

నమస్కరించినం గొ(గిలించుకొని, కొందజు దనుం గెౌంగిలి స నానందించుచు 

రథారోహణంబు సేయు నవసరంబున, సుభ(ద్రయు (దౌ పదియు6 గుంతియు 

నుత్తరయు గాంధారియు ధృతరాఘండును విదురుండును యుధిష్టిరుండును 

యుయుత్సుండును గృపాచార్యుండును నకులసహ దేవులును వృకోదరుండును 

ధౌము్యండును(సత్సంగంబువలన ముక్త దుస్పంగుండగు బుధుండు సకృత్కాల 

సంకీ_ర్యమానంజై రుచికరంబగు నెవ్వని యశంబు నాకర్దించి విడువనోప( 

డట్టి) హరితోడి వియోగంబు సహింపక, దర్శన స్పర్శనాలాప శయనాసన 

భోజనంబులవలన నిమిషమా(త్రంబును హరికి నెడలేనివారలై న పాండవులం 
గూడికొని, హరి మరలవలెనని కోరుచు హరి చనిన మార్గంబు చూచుచు, హరి 

విన్య స్తచిత్తుళై లోచనంబుల బాప్పంబు లొలుక నంతనంత నిలువంబడిరి. 

అయ్యవసరంబున 292 

కనక సౌధముల పె పెంగౌ గౌర వకాంతలు గుసుమవర్షంబులు గోరి కురియ 

మౌ ఎకీక దామ సమంచిత ధవళాత ప్యత్రంబు పీజయుండు పట్టుచుండ 

నుద్దవ ని సాత్యకు లుత్సాహ వంతులై రత్నభూషిత చామరములు వీవ 

గగ్నాంతరాళంబు గప్పి కాహళ భేరి పణవశంఖాది శద్చిములు మొరయ 

సకల వి(పజనులు సగుణనిర్షుణ రూప , భ([దభాషణములు పలుకుచుండ 

భువన మోహనుండు పుండరీకాతీండు, పుణ్యరాశి హ_సిపురము వెడలె. 208. 
వ్ర న స జస సబ జ జ 

సేయుచు (హ.) 
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వ. తత్సమయంబునం బౌరసుందరులు [ప్రాసాద శిఖరభాగంబుల నిలిచి, గోపాల 

సుందరుని సందర్శించి, మార్గంబుల రెండుదెసల( గరారవిందంబులు సాచి 

యొండొరులకుం జూపుచుం దమలోనం, దొల్లి టం (బళయంబున గుణంబులం 

గూడక జీవులు లీనరూపంబులై యుండం (బపంచంబు _పవర్తింపని సమయం 

బున (బపంచాత్మకుండు నద్వితీయుండు నగుచు మేరె. దీపించు పరాణపురుషుం 

డీతం డనువారును, జీవులకు (బహ్మత్వంబు గలుగ లయంబు సిద్దించుట యె 

ట్రనువారును, జీవోపాధిభూతంబు లైన సత్వాది శ కుల లయము జీవ లయ మను 

వారును, (గమ్మజ న ప్పరమేశ్వరుండు నిజ వీర్యపేరితయె నిజాంశభూతంబు 
వ్ 

లె న జీవులకు *మోహినియెన సృషి నేయ నిశ్చయించి, నామరూపంబులు లేని, 
న్ రా ను 

జీవులందు నామరూపంబులు గల్పించు కొకు వేదంబుల నిర్మించి మాయాను 

సరణంబు సేయు ననువారును, నిర్మల భ_క్రిసముత్కంఠా విశేషంబుల నకుంతి 

తులై జితేంద్రియులగు విద్వాంసు లిమ్మహానుభావు నిజరూపంబు దర్శింతు రను 
వారును, యోగమార్షంబులం గాని దర్శింపరా దనువారునై మజియు. 294 

రమణీ! దూరమువోయె. గృష్ణురథమున్ రాదింక వీక్షింప నీ 

కమలాకుం బొడగానలేని దినముల్ గల్పంబులై తోంచు గే 

హములం దుండ(గనేల పోయి పరిచర్యల్ చేయుచున్ నెమ్మి నుం 

దము రమ్యా! యనె నొక్కు చం(దముఖి గందర్చాశుగ(భాంతయె. 285 

తరుణీ! యాదవరాజు గాండితండు వెదవ్యక్తుందై యొక్కండే 

వరుసకా లోకభవ స్థితి ప్రశయముల్ 2వ _ర్హింప(గాజేయు దు 

సర లీలారతు(డై న యీశు, డితనిన్ దర్శించితిం బుణ్యభా 

సుర నేనంచు నటించె నొర్క_తె మహా శుద్రాంతరం గంబునజా. 236 

తామసగుణులగు రాజులు, భూమిం (బభవించి (పజల బొలియింప(గ స 

త్యామలతను(డై యీత (డు, భామిని! వారల వధించు(|బతికల్పమునకా. 287 

ఈ యు త మళ్లోకు( డెలమి జన్మించిన యాదవ కుల మెల్ల ననఘ మయ్యె 

న్ పుణ్యవర్హను. డె పొద్దు నుండిన మధథురాపురము దొడ్డ మహిమ గనియె 

స్ పూరుష్యశేష్టు సీక్షించి భక్తితో ద్వారకావాసులు ధన్యులైరి 

యీ మహాబలశాలి యెతింగి *ీశాసింప౦ంగ నిష్కంటకం బయ నిఖిలభువన 
లుం టట ల్ ల ఆ అ న ™ 

1. మోహిని యగుచు (హ. వా.) 

న వవ భూయో నిజవీర్య చోదితాం, స్వజీవ మాయాం (ప్రకృతిం సిసృక్షతీం 

అనామ రూ పాత్మని రూపనామనీ, విధివత్స మానో ఒనుససార శాస్త్రకృళ్. (10-22) 

2 వర్ధిల్లంగా (చ. ద.) 5. శిక్షింపంగ (హం తం. వా.) 
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వ. 

శ్రీమహాభాగ వతము 

మీ జగన్మోహనాకృతి నిచ్చగించి, పంచళర భల్లజాల విభజ్యమాన 

'వివశళ మానసమె వల్లవీసమూహ,మితని యధరామృతము (గోలు నెల్ల ప్రొద్దు. 

ఈ కమలాకు నీ సుభగు నీ కరుణాంబుధి( (బాణనాథు6గా( 

జేకొని వేడ్క. గాంపురము నేయుచునుండెడి రుక్మిణీముఖా 
నేక పతివ్రతల్ నియతి నిర్మలమానసలై జగన్నుతా 
సోక విశేష తీర్హములం దొల్లి టిబాముల నమి నోంచిరో! 239 

అని యిట్లు నానావిధంబులై న పురసుందరీ వచనంబు లాకర్ట్మించి కటాక్షించి 

నగుచు నగరంబు వెడలె. ధర్మజుండును హరికి రక్షకం౦ంబులై కొలిచి నడువం 

జతురంగంబులు బంపిన6 ద త్చేనాసమేతులై తన తోడి వియోగంబునకు 

నోర్వక దూరంబు వెనుతగిలిన కౌరవుల మరలించి, కురు జాంగల పాంచాల 

శూర నేన యామున భూములం గడిచి, (బ్రహ్మావ_ర కురుక్షేత్ర మత్స్య సారస్వత 
మరుధన్వ సౌవీ రాఖీర విషయంబు లత్నిక్రమించి, తత్ర దేశనివాను లిచ్చిన. 

కానుకలు గొనుచు నాన్న మండలంబు సొచ్చి పద్మబంధుండు పశ్చిమసింధు. 

నిమగ్నుండై న సమయంబున బరి శాంతవాహుంధై చని చని, 240 

అధ్మాంయయము-_౧౨ 

జల జాతాకు(డు శౌరి డగ్గటె మహాసౌధా(గ శంగార కకా 

గలహంసావృత హేమపద్మ పరిఘా కాసారకన్ దోరణా 

వళి సంఛాదిత తారకకా దరు లతా వర్షానువేలోదయ 

త్సల పుష్పాంకుర కోరకకా మణిమయ పాకారకకా ద్యారకకా, 241 

ఇట్లు తన [పియపురంబు డగ్గతి. 242 

మత్తకోకిల. అన్యసన్నుత సాహసుండు మురారి యొ _తె యదూ తముల్ 

ధన్యుళై విన( బాంచ జన్యము దారితావీల జంతు వై 

తన్యముకా భువనై కమాన్యము దారుణస్వన భీత రా 

జన్యము కా బరిమూర్చితాఖిల శత్రు దానవనె న్యముకా. 249. 
QQ 

శాం శంఖారావము వీనుల న్విని జనుల్ స్వర్దాంబర (దవ్యముల్ 
౬న 

శ ంఖాతీతము గొంచు వచ్చిరి దిదృకొ దర్పితోత్క్య-ంఠన 
(పేంఖ దృ కులు వంశ కాహళ మహాభేరీ గజాశ్వావళీ లు 

రింథారావము లుల సిల దనుజారిం జూడక నాసకులె,. 244. 
౧౧ గా ల 

1. విమల మాననమగు హా); విమల మానసమె (వా); విమల మాననులగు (క.చ.ట.ద.బ.) 
2. .సంథా్యాతీతము (హృ; శంఖాద్యంబుల (తం); సంఖాద్యంబుల (క. చ.); సంఖాతంబుల (ట.) 



(పథమ స్కంధము శీర్ 

క. బంధులు పౌరులు దెచ్చిన, గం దేభ హయాదులై న. కానుకలు దయా 

సింధు (డు గె కొనె నంబుజ, 'బంధు(డు గొనుదత దీపపం కుల భంగిన్. 245 

న, ఇ ట్లాత్మారాముండు పూర్ణ కాముండు నైన యప్పరమేశ్వరునికి నుపాయనంబు 
లిచ్చుచు నాగరులు వికసిత ముఖులై, గద్గద భాషణంబులతోడ డయ్య కుండ 

నడపు 2 నయ్యకు నెయ్యంపు6 జూపుల నడ్డంబులేని బిర్షలచందంబున (మొక 

యిట్లనిరి. 246 

శా ని పాదాబ్దము (బహ్మపూజ్యము గదా! ప్పి చేవ సంసార సం 

తాపధ్యంసిని యొె6గదా + సకల భ[దశేణులం (వీతితో 

నాపాదింతు గదా! 9 (ప్రపన్నులకు( గాలాధిశ! కాలంబు నీ 

ర్వా్యపార ౦బు గదయ్య! 4దాలరుగదా! వర్డి ౦ప (బహ్మాదులుకా. 247 

ర్, ఉన్నారము సౌఖ్యంబున, విన్నారము న్ (ప్రతాస విక్రమ కథ లకా 

మన్నారము ధనికులమై, కన్నారము తావ కాంఘికమల ములు హరీ! 248 

క, ఆవాటము మది నెజబు(గము, పోరాటము లిండ్ల కడల( బుట్టవు పురిలో 

జోరాటన మెగయదు నీ, దూరాటన మోర్వలేము తోయజనే(త్రా! 249 

ఉ. తండ్రుల కెల్ల 6 దం(డ్రియగు ధాతకు( దండ్రివి దేవ! నీవు మా 

తండ్రివి తల్లి విం బతివి దైవమవుకా సభఖివికా “గురుండ వే 

తం(డులు స్మీకియం (బజల ధన్యుల (జేసిరి? వేల్పులై న నో 

తండ్రి! భవ న్ముఖాంబుజము ధన్యత6 గానరు మా విధంబునకా. 250 

క. చెచ్చెరం గరినగరికి నీ, విచ్చేసిన నిమిషమైన వెయ్యేం డగు నీ 

వెచ్చోటికి విచ్చేయక, మచ్చికతో నుండుమయ్య ! మా నగరమునకా. 251 

ఆ అంధకార వై రి యపరా(ది కవ్వల6, జనిన నంధమైన జగముభంగి 

నిన్ను గానకున్న సీరజలోచన ! యంధతమసీమతుల మగుదుమయ్య! 252 

వ, అని యిట్లు (పజ లాడెడి భక్తియుక్త మధుర మంజులాలాపంబులు గర్భకలా 

పంబులుగా నవధరించి, సకరుకావలోకనంబులు వర్షించుచుం హర్షి ంచుచుం 

దనరాక విని మహానురాగంబున సంరంభ వేగంబుల మజ్జన భోజన శయనాది 

కృత్యంబు లొ ల్లక, యు(గ్రనే నాక్రూర వసుదేవ బలభద్ర (ప్రద్యుమ్న “సాంబ 

- 1. బంధున కిడినట్టి దీప క వ్ర, నల్లనయ్యకు (త) లె. (పసన్నులకు (చ. ట.త. జం) 

4, చాలరు నినున్ (హ. తం. వా.) ల్ . గురుండవున్ (డ) 6. యుతుల (జ. టు) 7. సాంబసాత్యకి 

(ప్రముఖ (చ. జ. డ. ద. బ.) 
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చారు ధెష్ట గద (పముఖయదుకుంజరులు గుంజర తురగ రథారూఢులై దిక్కుం 

జర సన్నిభం వైన యొక్క కుంజరంబు ముందటి నిడుకొని సూత మాగధ 

నటనర్తక గాయక వందిసందోహంబుల మంగళభాషణంబులును,భూసురాశీర్వాద 

వేద ఘోషణంబులును, వీణా వేణు భేరీ పటహ శంఖ కాహళ ధ్వానంబులును, 

రథారూఢ విభూషణ భూషిత వారయువతీ గానంబులును నసమానంబులై 

చెలంగ నెదురుకొని, యథోచిత (ప్రణామ నమస్కార పరిరంభ కరస్పర్శన 
సంభాషణ మందహాస సందర్శనాది విధానంబుల బహుమానంబులు సేసి, వారలుం 

దానును భుజ గేం[ద పాలితంబై న భోగవతీనగరంబు చందంబున స్వసమానజల 

యదు భోజ దాశార్ల. కుకు రాంధక వృష్టి ఏర పాలితంబును, సకలకాలసంపద్య 

మానాంకుర పల్ల వ కోరక కుట్కల కుసుమ ఫలమంజరి పుంజభార వినమిత లతా 

పాదపరాజ విరాజితోద్యాన మహావనోపవనారామ భాసితంబును, వనాంతరాళ 

రసాల సాల శాఖాంకుర భాదన తుల్జ కషాయకంఠ కలకంఠ మిథున కోలాహల 

ఫలరసాన్వాద పరిపూర్ణ శారికౌ కీరకుల కలకల కల్లార పుష్ప మకరందపాన 

పర వశ భృంగభృంగీ కదంబ రుంకార సరోవర కనకక కమల మృదుల కౌండ ఖండ 

స్వీకార మత్తవరాటాయ త కలహంసనివహ (శ్రేంకారసహితంబును, మహోన్నత 
సౌధజాలరంధ నిర్గత కర్ప్చూరధూప ధూమపటల సందర్శన సంజాత జలధర 

(భ్రాంతి విభ్రాంత సముద్దూత పింఛ నర్తన (ప్రవ ర్హమాన మత్తమయూర కేకారవ 
మసాతంబును, నానారూప తోరణధ్వజ వై జయంతికానికాయ నిరుద్ద తారకా 

(గహ (పకాశంబును, ము కాఫల విరచిత రంగవల్లి కాలంకృత మందిర ద్వార 

గేహళీ వేదికా (పదేశంబును, ఘనసార గంధసార కసూరికా సంవాసిత వణిగేవా 

గేహళీనికర కనకగళంతికా వి వికీర్యమాణ సలిలధారా సంసి క్ష విపణి మార్గంబును 

(పతినివాస బహిరం గణ 'సమర్చిత రసాలదండ ఫల కుసుమ గంధాకత ధూప 

దీప రత్నాంబరాది వివిధోపసహారంబును, (ప్రవాళ నీల మరకత వజ వె వైడూర్య 

నిర్మిత గో పురాట్లాల కంబును, విభవవర్షిత మహే హాందనగరాలకంబును వైన 

పురవరంబు (పవేశించి రాజమార్గంబున వచ్చు సమయంబున 258 

మ త్తకోకిల. కన్నులార(6గ నిత్య మున్ పహారి6 గాంచుచుకా మనువార కొల 

యు న్నవీన కుతూహలోత్సవయు క్రి నాగరకొంత ల 

త్యున్నతోన్నత హర్మ్య రేఖలనుండి చూచిరి నిక్కి చే 

సన్నలం దమలోన( దద్విభు సౌకుమార్యము సూపుచుకా, 254 

1. చందంబున భూషిత హార యవ గం సొవీర పాలితంబై (త) వి మధు (హృ లి. కైయన్న | 

వారు (డ.) 
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సీ, కలుముల నీనెడి కలకంఠి యెలనాంగ వం్తించు నవ్వని వక్షమందు 

జనదృక్చకోరక సంఘంబునకు సుధా పానీయపా(త్ర మే భవ్యుముఖము 

సకల దిక్పాలక సమితికి నెన్వని బాహువండంబులు పట్టుగొమ్మ 

లా శిత శ్రేణి "కే యధిపతి పాద రాజీవయుగ్మంబులు చేరుగడలు 

ఆ. భువనమోహనుండు పురుషభూషణు డెవ్వ6, డట్ట తృృ్షుం డరి గ హర్మ్యశిఖర 

రాజమాన లగుచు రాజమార్షంబున, రాజముఖులు గుసుమరాజి( గురియ. 255 

మ. జలజాతాతుండు సూశ నొప్పె ధవళ చృ(త్రంబుతో జామరం 

బులతో బుష్పపిశంగ చేలములతో భూషామణి స్ఫీతుండై 

నలినీబాంధవుతో శశిద్యయముతో నక్ష(త్రసంఘంబుతో 

బలభిచ్చాపముతో దటిల్ల తికతో భాసిల్లు మేఘాకృతికా. 258 

వ. ఇట్లు తల్లి దండ్రుల నివాసంబు సొచ్చి దేవకీ (ప్రముఖిలె న తల్లుల శేడ్వురకు 
౧౧ య Qo ne) 

(మొక్కిన. 257 

క్, బిడ్డ (డు (మొక్కిన దల్లులు, జడన నంకముల నునిచి చన్నులతుది( బా 

లొడ్త గిల (బేమభరమున, 1జడ్డువడం దడిపి రకిజలముల ననఘా : 258 

వ. తదనంతరం బష్టోత్తర శతాధిక షోడశ సహస సౌవర్ణ సౌధ కాంతంబె న శుద్దాం 

తంబు సొచ్చి హరి తనమనంబున. 259 

మ. ఒక *భామాభవనంబు మున్ను సొర వెతౌక్కర్తు లో౭ గుందునో! 

సుకరాలాపము లాడదో! సొలయునో! సుపీతి నీకింపదో! 

వికలత్వంబున నుండునోః: యనుచు న వ్వేళ౯ వధూగేహముల్ 

(సకటాశ్చర్య విభూతి. జొచ్చె బహురూప వ్య క్రుండై భార్షవా! 260 

వ. ఆ సమయంబున. 261 

క. శిశువుల జంకలనిడి తను, కృశతలు విరహాగ్ని6 దెలుప గృహగేహళులకా 

రశనలు జాజఅ6గ సిగుల, శశిముఖు అదు రేగి రపుడు జలజాకునకుకా. 262 

మ. పతి నా యింటికి మున్ను వచ్చె నిదె నా [ప్రాణేశుం డస్కద్భృహో 

గతు(డయ్యెకా మును సేరెంబో దొలుత మ తాంతుండు నాశాల కే 
నితరాలభ్య *శుభంబు గంటి నని తా రింటింట నర్చించి ర 

య్యతివల్ నూలు( బదాటువేలు నెనమం (డ్రవ్వేశళ నాత్మేశ్వరుకా, 263 

వ. వారలం జూచి హరి యిట్లనియె. 264 

లోటు. 

1. జడ్డుపడుచు (చ) వ. దేవి (చ) లి. సుఖంబు (జ. ద. హు తం. వా.) 



తీర 

- రిల 

శ్రిమహాభాగవతము 

కొడుకుల్ భ_క్రివిధేయు లౌదురుగదా? కోడం(డు మీ వాక్యముల్ 

కశవం బాఅక యుందురా? విబుధ సత్కా_రంబు గావింతురా? 

తొడవుల్ వస్త్రములం బదార్భ్గ రస సందోహంబులుం జాలునా! 

కడమల్ గావు గదా? భవన్నిలయముల్ గల్యాణ యు కంబులే? 265 

తిలత మేటికి లేదు? తిలకినీతిలక మః “పువ్వులు దుఖణుమవా? పువ్వు(బోణి! 

కస్తూరి 3యల6దవా? కస్తూరికాగంధి! తొడవులు తొడవవా? తొడవు కొడవ।! 

కలహంస బెంపుడే? కలహంస గామిని! కీరంబు€ జదివింతె? కీరవాణి! 

లతల 7టోషింతువా? లతికా కిలలిత దేహ! సరసి 9నోలాడుదె? సరసిజాకి? 

మృగికి మే(ంతలిడుదె? మృగశాబలోచన!, గురుల నాదరింతె? గురువివేక! 

బంధుజనుల ( [టో తె? బంధుచింతామణి!, యనుచు సతుల నడి నచ్వుతుండు. 

అని యడి గిన వారలు హరిం బాసిన దినంబులందు శరీర సంస్కార కేళీవిహాఠ 

పిసేశంమందిర గమన మహోత్సవ దర్శనంబు లొల్లని యిల్లాం[డ్రు గావున 267 

సిరి "చాంచల్యము తోడి దయ్యు. దనకుం 2జి త్రెశ్వరుం డంచు స 

పురుష శేషు వరించే నట్ట సరముజా బుద్ధికా విలోకంబులకా 

గరయుగ్యంబుల 6 గౌంగిలించిరి సతుల్ గల్యాణ బాష్సంబు లా 

భరణ (శేణులుగా( (బతిక్షణ నవ[ప్రాపానురాగ౦బులకా,. 268 

మత్తకోకిల. పంచబాణుని నీజుచేసిన భర్లునిం దనవిల్లు వ 

వ 

రించి మూర్చిల( జేయ(జాలు విశేష హాస విలోకనో 

దంచితాకృ్ళతు లయ్యు( గాంతలు దంభ చేష్టల మాధవుకా 

సంచలింప6(6గ౮6 జేయ నేమియు జాలరై రి బుధో త్రమా! 269 

ఇ వ్విధంబున సంగ విరహితుండైన కంసారి సంసారి క వడి విహరింప నజ్ఞాన 

విలోకులై న లోకులు లోకసామాన్య మనుమ్యుండని తలంతురు. ఆత్మాశయ 

మైన బుద్ది యాత్మయందున్న యానందాదులతోడం గూడని తెజంగున నీశ్వ 

రుండు (పకృతితోడం గూడియు నా (పకృతిగుణంబులె న సుఖధుఃఖంబుల (6 

జెందక యుండు, పరస్పర సంఘర్ష ణంబులచె వెణువుల వలన వహ్ని (బుట్లించి 

వనంబుల దహించు మహావాయువు చందంబున, భూమికి భార హెతువులై 

(యనేకాకొ హిణులతోడం (బవృద్ద్ తేజు లగు రాజుల కన్యోన్య వైరంబులు 
నప స క క We Un he Wn WF Wee WLU Ut PU 

1. కడవంబాయక (ట. డ. బం); కడవంజాలక (వా); “వ దురుముదా (క.ర.) వి. యలదుదా 

(క, ర.) ల్. తొడవుడా (క.ర.) ల. కలహాంసమున్నదే (కా) 6. చదువునే (హ.) 7. బోషింపుదా 
శ 

(ద.బ.) 8 లలితా రుచికదేహ (వా) 9. యింకదుగడా (క.బ.) 10. వనమందిర (క) 11. వాత్సల్యము 
(క. చ.ట.త.డ. బ.) 12. జీవేశ్వరుండంచు (ద. చ. వా. తం. వా.) 
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(గ 

ర 

గల్పించి, నిరాయుధుం డై సంహారంబునేసి, శాంతుండై పిదపం గాంతామధ్యం 

బున6 (బాక్సృత మనుష్యుండునుం బోలె, సంచరింపుచుండె నా సమయంబున, 270 

మతు లీశ్వరుని మహ త్వము, మిత మెజు(గని భంగి నప్రమేయుండగు హరి 

స్థితి నెటు(గక కాముకు(డని, రతములు సలుపుదురు ' తిగిచి రమణులు?నుమతీ! 

ఎల్ల పుడును మా యిండ్లను, వల్ల భు(డు వసించు నేమ వల్ల భలము (శ్రీ 

వల్ల భున కనుచు గోపీ, వల్ల భుచే సతులు మమతవల( బడి రనఘా! 272 

అని చెప్పిన విని సూతునకు శౌనకుం డిట్లనియె. 273 

అధ్మాంయయు ౧౨ 

ఆ? ఉత్తరకు పరీకీతు జన్మించుట :--- 

గురునందనుండు స(క్రోధు(డై యేసిన (బహ్మశిరోనామ బాణ వహ్ని. 

గంపించు ను తర గర్భంబు (గమ్మణ6 బద్యలోచనుచేత( (బతికె నం(డు 

గర్భన్గుఢగు బాలు గంసారి యేరీతి (బతికించె? మృత్యువు భయము వాపి 

జనియించి యత డెన్ని సంవత్సరము లుండె? నెబ్బంగి వర్తించె నేమి నేనె? 

. “వినుము శుకుండు వచ్చి విజ్ఞాన పద్దతి, నతని కెట్లు సూపె నతండు పిదపం 
దన శరీర మే విధంబున వర్డించె?, వ్యిసముఖ్యః నాకు వి_స్తరింపు. 274 

అనిన సూతుం డిట్లనియె. ధర్మనందనుండు చతుస్సము(ద ముదదితాఖిల జంబూ 

ద్వీ పరాజ్యంబు నార్జించియు, మిన్నుముట్టిన కీర్తి నుపార్షించియు, నంగనా 

తురంగ మాతంగ సుభట కాంచనాది దివ్యసంపదలు సంపాదించియు, వీర 

సోదర విప్ర విద్వజ్ఞన వినోదంబులం (బమోదించియు, వైభవంబు లలవ 

రించియు(6, (గతువు లాచరించియు, (దుష్ట శిక్షణ, శిష్టరక్షణంబు లొనరించియు 

ముకుందచరణారవింద సేవారతుండై , సమస్త సంగంబులందు నభిలాషంబు' 

వర్షించి, యరిషడ్వర్షంబు 7జయించి రాజ్యంబు సేయుచు, 205 

. చందనాదుల నాట (స్రగువా(డు, దనివి నొందని కై వడి ధర్మసుతుండు 

సంపదలు పెక్కు. గలిగియు( జ[కిపాద, సేవనంబులC( బరిపూ రి నెందకుండె.2/6 

1. సుతులు (క) సతులు, (ట. త, ద.) యతులు (వా) 2. (ప్రీతిల (హ) 8. నేము (క.బ.) 
ను 4. వినుము (హ. ఉం. వా.); వి (డు (ట. త-); వినుము (వినుడు) అను (క్రియ అనన్వితముగా 

నున్నది. ల్. సంగ్రహించియ (వహ రి. కాంచన నానాదివ్య (క. చ. బ.) కాంచన స్యందనాది (ఓ 
7. నిర్జించి (క. చ. ట్.) 

(ఓ 
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+, అంతం గొన్ని దినంబులకు నభిమన్యు కాంతాగర్భంబునందున్న డింథ కుండు 

1దళశమాన పరిచ్చేద్యుండై , గర్భాంతరాళంబున దురంతంబై న యశ్వత్తామ 

బాణానలంబున దందహ్యామానుండై తల్లడిల్లుచు. 277 

కుయ్యిడ శ కిలే *దుదర గోళములోపల నున్న వాండ ది 

క్కెయ్యది? కిదా ననాథ నని యెప్పుడు. దల్లి గణింప విందు నే( 

డి య్యిషువహ్ని వాయుటకు నెయ్యది మార్గము? నన్ను6 గావ న 

యయ్య గలండు? గర్భ జనితాపద నెవ్వ( డెటుంగు దై వమా! 278 

ం చిచ్చజకోల వశంబున 6, జచ్చి బహిర్ష్మతు 6డ( గాని సమయమునను దా 

నుచ్చలిత గర్భవేదన(, జచ్చును మాతల్లి *ఘోర సంతాపమునకా. 279 

ం చెచ్చెర బాణ జ్వాలలు, వచ్చిన విష్ణుండు గావవచ్చు ననుచు దా 

ముచ్చటలు సెప్పు సతులకు, నిచ్చలు మాయవ్వ నండు నిజమయ్యెడినో! 280 

రాండా చూడ? సమస్త భూతములలో రాజిల్లువా ( డిచ్చట౯ 

లేడా? పొటుని ఎచిచ్చణమ్ము దొల6గక౯ా లీలాగతికా (దోచి నా 

కీండా? నేం డభయ(పదాన మత6 డూహింపక౯ా నత(తాత ముకా 

గాండా? యెందటి( గావ డీ యెడల మత్కర్మంబు దా నెట్టిదో! 281 

ఆని గతాగత (ప్రాణుండై శిశువు చింతించు సమయంబున. 282 

మేఘంబు మీది (కొమ్మెలు(గు కెవడి మేనిపె నున్న పచ్చని పటమువా(డు 
QQ (cn 

గండ భాగంబుల. “గాంచన మణిమయ మకరకుండల కాంతి మలయువా(డు 

శరవహ్ని నణ6గించు సంరంభమున( జేసి కన్నుల నును6(గెంపు గలుగువా(డు 

బాలార్క మండల (పతిమాన రత్న హాటక విరాజిత కిరీటంబువా(డు 

గంకణాంగద వనమాలికా విరాజ, మాను( డసమాను( డంగుష్టమా(త్రదేహు6 

డొక్కగదం జేతందాల్చి నేతోత్సవముగ, విష్ణుం డావిర్భవించె న వ్వేళయందు. 

ఇట్లు భక్తపరాధీనుండై న పర మేశ్వరుం డావిర్భవించి, మంచు కివిరియించు 

మారాండు చందంబున శిశువునకు దళదిళలం దన చేతి యఖండిత మహోల్కా 

జాల సన్నిభంబై న గదాదండంబు మండలాకారంబుగ జిజజిజం దిప్పి, 

వ్న్పుని చిచ్చజము్ము వేడిమి పోండిమి6 జెజీచి, డింభకుని పరితాప విజృంభ 

అంబు నివారించి, గర్భంబు కందకుండ రక్షించి యర్శకునికి నానందంబు 

గల్పించిన 284 
అస TT - 

1. పదియగునెల (క.ద.) 9. లే(దొడల (హ) శ. నాకటంచునని (డ) శ. గర్భ (హ.తం.వా.) 
ల్, చిచ్చరమ్ము (జ.ద.బ.) 6. కంఠగత (త) 7. గప్పిన (ద) ర. సమయించు (క.చ.త, జ.డ,ద.బ.) 



[పథమ స్కంధము 61 

మ. గదఈ6 జే. బట్ట పరి(భమించుచు గదాఘాతంబునకా 'దుర్భయ 

(పదమై వచ్చు శరాగ్ని( దుత్తుమురుగా భంజించి రక్షించు నీ 

సదయుం డెవ్వ(డెకో! యటంచు మదిలో, జరి)ంపుచుకా శాబకుం 

తెదుర చూడ నదృశ్యుండయ్యె హరి నర్వేవండు విపోత్తమా! 285 
ర అలాల 

వ. అంత ననుకూల నభ (గహోదయంబును, *సర్వ గుణో తత్తర ఫల సూచకంబు 
న న మంచి లగ్నంబునం బాండవ వంకోదారకుండె న కుమారుండు జన్మించిన 
య ఢి ర్తి 

ధర్మనందనుండు ధౌమ్యాది భూసురవర్గంబు రప్పించి, పుణ్యాహంబు సదివించి, 

జాతకర్మంబులు నేయించి, కుమారు జన్మమహోత్సవ కాలంబున భూసురులకు 
విభవాభిరామంబులై న గో భూ హిరణ్య హయా నేక (గామంబులును కేస్వాదు 

రుచి ససన్నంబులి న యన్నంబులు నిడిన, వారలు ధర్మప్పుతున కిటనిరి. 286 
దా (౧ a) 

చ. (ప్రకటిత రి వయోగమున (6 *4ఉవార్రవసంతతి యంతరింవ6గా 

వికలత నొందనిక (పభవిష్తుండు కృషుం డనుగహించి శా 
ణ్ క 

బకు [బతికించె. గావున నృపాలక ౨బాలకు( డింక శాాత్రవాం 

తకు( డగు ఏవిషురాతు. డన ధాతి6 (బిసిదికి నెక్కు బూజూూ డె + 287 
విప యు QQ 

వ. అనిన భూదేవో త్తములకు నరదేవో త్తముం డిట్టనియె. 288 

శా, ఓ పుణ్యాత్మకులార! నా పలుకు మీ రూహింపుండా మొ క్కె_దకా 

మా సెద్దల్ 7చిరకీర్తులై సదయులై 65మన్నారు రాజర్షులై. 
యీ పిన్నాత(డు వారి( బోలెడి( గదా! యెల్ల ప్పుడుకా మాధవ 

(శీపాదాంబుజ భక్రియుకు ( డగుచుకా జీవించునే? చూడరే! 289 

వ. అనిన విని నరేం(ద్రా [ భవదీయ పొౌ(తుండు మనుపుత్రుండె న యిక్షాకు 

చందంబునం (బజల రకీంచు. (శ్రీరామచం(దుని భంగి (బహ్మణ్యుండు సత్య 

(పతిజ్జుండు నగుుడేగ వెంటనంటిన బిట్టు ఖభీతంబె. వెనుకకు వచ్చిన కపోతంబు 

గాచిన శిబిచ(క్రవరిభంగి (శరణ్యుండును, వితరణ ఖనియు నగు, దుష్యంత 

సూనుండై న భరతు పగిది సోమాన్వయ జ్ఞాతివర్గంబులకు (యజ్వలకు ననర్లళ 

కీర్తి విస్తరించుచు, ధనంజయ కార్తవీర్యుల కరణి ధనుర్దరా.గేసరుండగు.కీలి 

పోలిక క9దుర్దర్దండగు. సముద్రుని తెజింగున దుస్తరుండగు. మృగేంద్రుని 

కై వడి వాక్రమశాలియగు. వసుదుతిం బోలె నకయ కంతి యుక్కుండగు. భానుని 

లాగు (ప్రతాపవంతుం డగు. వాసుదెవు వడువున సర్వభూత పితుండగు. తల్లి 

దం|డులమాడ్క్మి_ సహిమ్హ (డగు, మజియును 290 

1. భుర్భరప్రదమె (క-బ); (కూర జ(క్పదమె (హ. తం. వా.) 2. మహో త్తర (క.బ.తం) 
లి. సాదరరుచి (త. ద.) 4. పాండవ (త.ద.) రీ. శాబరు(డింక (హ) 6. విష్ణదానుండన (క.చ.ట. 

త.ద.బ.); “విష్ణురాత ఇతి” అని మూలము (12-17), 7. (్రతకీర్తులె (వ.తం.వా.) 8. మన్నారుగా 
రాజులై (క.బ.) 9. ధనుర్ధరుండగు (అ. త. జ. డ. ద. బ.) 10 దుర్దముండగు (క.బ.) 
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సమదర్శనంబున జలజాతభవు6 డన6 బరమ (ప్రసన్నత భర్లు( దన6గ 

నెల్లగుణంబుల నిందిరావిభు( శన నధిక ధర్మమున యయాతి యనగ 

ఛై ర్యసంపద బలి దై త్యవల్లభు( డన నచ్చ్ముతభ క్రిం [బహాదు. దనంగ 

రాజితోదారత రంతిచేవుం డన *నాశిత మహిమ హేమాద్రి యనంగ 

యశము నార్జించు 4 బెద్దల నావరించు, నశ్వ మేధంబు లొసరించు, నాత్మసుతుల 

ఘనుల(బుట్టించు, దండిం చు ఖలుల (బట్ట, మానధను(డునిమనుమండు మానవేంద! 

భుజంగ  ప్రయాతము. హారించుం గలి పేరి తాఘంబు లెల్ల కా 

వ. 

భరించుకా ధరకా రామభదుండు 'కోలెకా 

జరించుకా సదా చేదశాస్తాను వృ త్తికా 

వరించుకా విశేషించి వై కుంఠు భ క్రికా. 292 

ఇటు సపెక్కే-ండు జీవించి, భూసుర కుమారక పేరితంబె న తక్షక సర్ప విషాన 
ne) ne) an 

లంబునం దనకు మరణంబని యెతీంగి, సంగ వర్తితుండై , ముకుంద పొడారవింద 

భజనంబు సేయుచు శుకయోగీంద్రుని వలన నాత్మవిజ్ఞాన సంపన్నుండ , గంగా 
లా ౧ 

తటంబున శరీరంబువిడిచి, నిర్ణత భయళోకంబై న లోకంబు (ప్రవేశించును. అని 

జాతకఫలంబు సెప్పి లబ్దకాము లై భూసురులు చనిఏ, అంత 298 

. తనతల్లి కడుపు లోపల, మును సూచిన విభుండు విశ్వమున నెల్ల 6 గలం 

డనుచుం బరీడింపంగ జను, లఅనఘు( బరీక్షిన్నరేం[ద్రు( డం[డ్రు నరేం[డా! 294 

కళల చేత రాజు (గమమున( బరి పూర్ణ, డె న భంగి6 దాత లనుదినంబు( 

బోషణంబు నేయ. బూర్జు6 ౧ ద్ర “య్యెను ( ధర్మ, ౩ పటల పాలకుండు వాలకుండు. 205 

= మజియు ధర్మజుండు బంధుసంహార దోషంబు వాయుకొజకు నశ్వమేధ 

యాగంబు నేయందలంచి,[పజలవలనం గరదండంబుల నుపార్టితంబై నవి_త్తంబు 

చాలక చి_త్తంబునం జింతించునెన, నచ్యుతపెరితులై ఫీమార్దునాదులు, దొల్లి. 

మరుత్తుండను రాజు మఖంబుచెసి పరిత్యజించి నిక్నేపించిన సువర్ణ పా(త్రాదికం 

నవి త్త ము త్తర దిగ్భాగంటు వలన బలవంతులై తెచ్చిన, నా రాజస త్రముం 

డును సమాయ శ్ర యజ్ఞోప కరణుండై, సకల బంధుసమేతంబుగ౬. గృష్పుని 

నా హ్వానంబు చేసి, పురుషో త్ర తము నుద్దేశించి మూడు జన్నంబులు గావించె, 

( తదనంతరంబ కృష్ణుండు బంధు పియంబు కొజకు( గరినగరంబునం 

గొన్ని నెల లుండి, ధర్మప్వుతాదులచే నామం(త్రణందు వడసి, యాదవ 

సమేతుండై ధనంజయుండు తోడరా _ నిజనగరంబునకుం నిజయె. ) 

ల్ [౯ 

నట య క జ ల పల లర జల రల మం శ్చ టో ల ల లో 

1. ఆశయ (తం. వా. .) రు పామా(ది (చ.డ.తం.వా.) ల, దాదులకు దినంబు (క.చ.ట.డ.బ.) 



పథమ స్య్థాంధము 58 

లా 

అధ్యాయము — ౧౨ 

అంతకు మున్ను విదురుండు తీర్చయా (తకు ( జని, మై(త్రేయు ముందట గర్మ 

యోగ (వ్రతాది విషయంబులై న (ప్రశ్నలు గొన్ని చేసి, యతనివలన నాత్మ 

విజ్ఞానంబు దెలిసి కృతార్దుండై హస్తే పురంబునకు వచ్చిన. 296 

+ బింధథు(డు వచ్చె నటంచును, గాంధారీవిభుండు మొదలుగా నందు సం 

బంధములు నెజపి (పీతి న్న మంధరగతి( జేసి రపుడు మన్నన లనఘా! 297 

. అంత ధర్మనందనుండు విదురునికి మజ్జన భోజనాది సత్కారంబులు నేయించి 

సుభాసీనుండె తనవార లందబు విన నిట నియె. 298 
QQ (am) 

ఏ వర్త నంబున నింత కాలము మీరు సంచరించితిరయ్య ? జగతిలోన 

నే తీర్చములు గంటి రెక్క_డ నుంటిరి? భావింప మీవంటి భాగవతులు 

దీర్గసం ఘంబుల 2ధిక్కు_రింతురు గదా! మీయందు విష్ణుండు మెజయుకతన 

మీరె తీర్ణంబులు మీకంటె మిక్కి-లి తీర్ణంబు లున్న వే ? తెలిసిచూడ 

వేరె తీర్ణంబు లవనిపై వెదకనేల, మిమ్ము. బొడగని భాషించు మేలె చాలు 
వార్తలేమం(డ్రు?లోకులు వసుధలోన, మీకు సర్వంబు నెజిగెండి మేరగలదు. 299 

మ తకోకిల. తండి సచ్చిన మీ(ద మా సపెదతండడి విడలు దొలి సె 
ద యె ౧ 

ల" 

క్కం|(డు సర్పవిషాగ్ని బాధల గాసిపెట్టంగ మమ్ము ని 

ల్లార్మడ్ర నంతము (6 బొందకుండ (గ లాలనంబున మీరు మా 

తం|డిభంగి సముద్దరింతురు తద్విధంబు దలంతురే ? 800 

పకులు కితమ తెక్క-లలో(, బకంబులురాని పిల్ల పదువుల మమతకా 

రక్షించినక్రియ మీరలు, పక్షీకరణంబు సేయ (బతికితిమి గదే ! 801 

. మన్నారా? ద్వారకలో, నున్నారా ? యదువు లంబుజోదరు కరుణకా 

గన్నారా ? లోకులచే, విన్నారా ? మీరు వారి విధ మెట్టిదియో. 802 

. అన విని ధర్మరాజునకు నా విదురుండు సమస్త లోకొవ 

_ర్రనము( (గమంబుతోడ విశదంబుగ జెప్పి, యదుక్షయంబు నె 

ప్పిన నత( డుగ్రశోకమున బెగ్గిలుచుండెడి నంచు గేమియుకా 

విను మని చెప్పం గయ్యె యదువీరుల నాశము భార్గవో తమా ! 980 

1. నమంథరతకా (క*చ.ట. త, జం) నమందగతి ౯ (డ) 2. దివిరి వర్రింతురు (డ) తీర్థ 

సంఘములకు తీరమితురు (ద తి. తమతమ జెక్కల (క, చ.ట. త. జ.) 
ఫి ఆటీ 



54 

(xX 

CA 

క, 

మేలు చెప్పెనేని మేలం|డ్రు లోకులు, "చేటు చెప్పెనేని చెట్టయం (డు 

అంతమీ(ద శూదు( జైన కశంబున, శిష్టమరణ మత (డు నెప్ప6 డయ్యె. 904 

అది యెట్లనిన మాండవ్యమహాముని శాపంబునం దొల్లి యముండు శూ ద్రయోని 

యందు విదురుం డై జన్మించియున్న నూజుసంవత్సరంబు లర్యముండు యథా 

(కమంబున9 జాపకర్ముల దండించె. ఇట యుధిష్టిరుండు రాజ్యంబు ( గైకొని 

లోకపాల సంకాశులై న తమ్ములుం దానును కులదీసకుండై న మనుమని ముద్దు 

సేయుచు బెద్దకాలంబు మహావై భవంబున సుఖియై యుండి. 805 

బాలాజన శాలా ధన, లీలా వనముఖ్య విభవ లీన మనీషా 

లాలనులగు మానవులను, గాలము నంచించు దురవగాహము సుమతీ ! ౨06 

అది నిమి త్తంబునం గాలగతి యెతింగి విదురుండు ధృతరాష్రున కిట నియె. 307 

__:! గాంధారీ ధృతరాష్టులు చహత్యాగము చేయుట :— 

+ కనకాగార కళత్ర మి(త్ర సుత సంఘాతంబులకా ముందటం౦ 

గని 2 ప్రాణేచ్చల నుండు జంతువుల నేకాలంబు దుర్గ ంఘ్యమె 

యనివార్యసితి( జంపు నట్టి నిరుషాయం బె న కౌలంబు వ 
థి టె ర 

చ్చె నుపాంతంబున మాటు దీనికి మదికా జింతింపు ధా(త్రీశ్యరా | 908 

. పుట్టంధుండవు, పెద్దవాండపు, మహాభోగంబులా లేవు, నీ 

పబిలంజెడిపోయె, దుసృహ జరాభారంబు సె గప్పె, సీ 
రురా ల్లి 

చుటా లెలను బోయి రాలు మగండు౯ా శోకంబునకా మగ్నులె 
ఈం జా [గై 

కట్టా ! దాయలపంచ నుండ. దగషవే, కౌరవ్యవంశాాగణీ | (10 

. పెటితిరి చిచ్చు గృహమున. బటితిరి తదీయభార్య(, బాడడవులకుం 
లు రు 

గొట్టతిరి, వారు మనుప(గ, )నెనైన భరింపవలెనె ? యీ (పాణములకా. 810 
రా 

= బిడలకు బుద్దినెప్పని, (గుడికి. విండంబు వండికొని పొండిదె పె. 
ల్ థి టె (౬ 

బడ్డాం డని భీముం డొజ, గొడ్జెము లాడంగ.6 గూడు గుడిచెద వధిపా! 9811 

కనియెదవో బిగ్గల నిక, మనియెదవో కతొంటికంచి మనుమలమాటల్ 

వినియెదవో యిచ్చెద ర, మ్మనియెదవో దానములకు, నవనీసురులకా. 812 

దేహము నిత్యము గాదని, మోహము దెగ6 గోసి సిద్దమునివర్శను(డై 

గేహము వెలువడు నరు( డు, తృాహముతో. జెందు ము క్రి సంపద ననఘా! 
SOUCY షు ల టం 

1. చెట్టయం(డు కేడు చెప్పువాని (క.జ.ట.హ.తం.వాం) 2. _పాణేచ్చం జరించు జంతువుల (జ) 

శీ. నెట్టును (జ) నెట్టన (ట.వా.) 



పథమ స్కంధము ర్ర్ 

వ. 

లా 

అని విదురుండు ధృతరాష్ట్రినకు విర క్తి మార్గం బుపదేశించిన నతండు, (ప్రజ్ఞాచ 

కుండె సంసారంబు దిగనాడి, మోహపాశంబులవలన నూడి,విజ్ఞానమార్షంబునం 

గూడి, దుర్గమం బగు హిమవన్న గంబునకు నిర్ణమించిన, 814 

అంధుండై న పతికా వరించి, పతిభావాస కి నేత్రద్యయీ 

బంధాచ్చాదనము కా ధరించి, నియమ (పఖ్యాతయె యున్న త 

దాంధార కీతినాథు కూతురును యోగ పీతి చిత్తంబులో 

సంధిల్ల ౦ బతివెంట నేంగె నుదయ త్సాధ్వీగుణా రూఢయై. 315 

. వెనుకకు రాక చొచ్చు రణవీరునికై వడి రాజదండనం 

బునకు భయంబులేక వడి( బోయెడు ధీరునిభంగి నప్పు డా 

వనిత దురంతమైన హి మవంతముపొంత వనాంతభూమికిం 

బెనిమిటితోడ నించుకయు భీతివహింపక యేగె. (బీతితోకా. 316 

ఇట్లు విదురసహితులై గాంధారీధృతరాషు)లు వనంబునకుం జనిన, మలునా (డు 

ధర్మనందనుండు (ప్రభాతంబున సంధ్యావందనంబు చేసి, నిత్యహోమంబులు 

గావించి, _ద్రాహ్మణో_తములకు నే హిరణ్య తిల వస్తాది దానంబు లిచ్చి, 

నమస్కరించి, గురువందనంబు కొఅకు6 బూర్య(పకారంబునం దండి మంది 

రంబునకుం జని, యందు విదురసహితులై న తల్లి దం|(డ్రులం గానక మంజు 

పీఠంబునం గూర్చున్న సంజయున కిట్లనియె. 817 

మా తల్లిదండ్రులు మందిరంబున లేరు సంజయ! వా రెందు 2జనిరొ నేండు 

ముందజ గాన(డు ముసలి మా పెదతండ్రి, పుత్రశోకంబున( బొగులు( దల్లి 

సౌజన్యనిధి (పాణసఖు(డు మా పినతండ్రి, మందబుద్దుల మైన మమ్ము విడిచి 

యెొందు(బోయిరొ?మువ్వురెటింగిం పగంగలో6 దన యపరాధంబు(దడవికొనుచు 

భార్యతోడ( దండి *పరితావమున( బడు గపట మింత లేదు, కరుణ “గలదు 

పాండు భూవిభుండు పరలోకగతు( డైన, మమ్ము( విన్నవాం([డ్ర మనిచె నత(డు. 

అనిన సంజయుండు ( దయాన్నేహంబుల నతికర్శితుండగుచు తన (ప్రభువు 
పోయిన తెజం గెటుంగక కొంతదడ వూరకుండి ) త ద్వియోగదుఃఖంబున( 

గన్నిరు కరతలంబున6 దుడిచికొనుచు, బుద్ధిబలంబునం జిత్తంబు ధిర్యా 

య త్తంబు సేసి ( తన భ_ర్భృపాదంబుల మనంబున చెన్నుచ్చు ధర్మజున. 

కిట్లనియె. 819. 

1. గో భూ హిరణ్య (త) 2. ననిరి (డ) లి. మాత్మలో (హ) 4. పరితాపమునుబొందు (వ) 
5, గలడు (తం. వా.) 



€6 

తే, 

శ్రీమహాభాగవతము 

అఖిలవా_ర్పలు మున్ను నన్నడుగుచుండు,నడుగ (6 డీ రేయి మీతండి యవనినా థ! 

మందిరములోన విదురుతో మంతనంబు, నిన్న యాడుచునుండెను నేండు లే(డు. 

విదుర గాంధారీ ధృతరాష్ట్రృలు నన్ను వంచించి యెందు. బోయిరో? (వారల 

నిశ్చాయంబు లెట్టివో?) యెజుంగనని సంజయుండు దుఃఖించు సమయంబున 

దుంబురుసహితుండై నారదుండు వచ్చిన లేచి, నమస్కరించి, తమ్ములుం 

దానును నారదుం బూజించి కౌంతేయా(గజుం డిట్లనియె. 821 

అక్కట! తల్లీ దం(డ్రులు గృహాంబున లేరు, మహాత్మ! వారు నెం 

డెక్కడ బోయిరో యెజుంగ, నెప్పుడు బిడ్డలపేరు (గుచ్చి తా( 
బొక్కు.చునుండు( దల్లి ; యెటు వోయె నొకో ! విపదంబురాశికికా 

నిక్కము గర్భ ధారుండవు నీవు జగజ్జన పారదర్శనా! 322 

* అనీన విని సర్వజ్ఞాండై న నారదుండు ధర్మజున కిట్ల నియె. (ఈశ్వరవశంబు 

విశ్వంబు. ఈశ్వరుండె భూతంబుల నొకటితో నొకటిం జేర్చు, నెడంబాపు. 
సూచీభిన్న నాసికలందు రజూ(పోతంబు అగుచు( గంఠర జ్ఞు వుల. గట్టంబడిన బలీ 

వర్షంబులబోలె( గరవ్యాక ర్తవ్య విధాయక వేదలక్షణ యగు వా కృ ౦0(తియందు 

వర్జాాశ మలక్షణంబులు గల నామంబులచే బద్దులె స లోకపాల సహితంబులై 

లోకంబు లీశ్వరాదేశంబు వహించు. [క్రీడాసాధనంబులగు ( నక్షకందుకాదుల ) 

కెట్లు సంయోగ వియోగంబు లట్టు [క్రీడించు నీశ్వరునికిం (గీడాసాధనంబులై న 

జంతువులకు సంయోగవియోగంబులు గలుగుచుండు, సమ స్తజనంబును జీవ 

రూపంబున (ధువంబును, దేహరూసంబున న్యధువంబునై యుండు. మజియు 

నొక్కపక్షంబున (ధువంబు సధువంబుం గాకయుండు. శుద్ద బహ్మరూ పంబున 

ననిర్వచ నీయంబుగ రండునైై యుండు. ఆజగరి౦బుచేత (మింగంబడిన పురుషు( 

డన్యుల రక్షింపలేని తెజంగున. బంచ భూతమయంబై కాలకర్మ గుణాధనంబై న 

"దేహంబు పరుల రక్షింప సమర్గంబుగాదు.క రంబులుగల జంతువులకు( గరంబులు 

లేని చతుష్పదాదు లాహారంబులగు.చరణంబులు గల [పాణులకు జరణంబులు లేని 

తృణాదులు భక్షణీయంబులగు. అధిక జన్మంబులుగల (వ్యాఘాదులకు) నల్బ 

జన్మంబుగల మృగాదులు భోజ్యంబులగు. సకల 'దేహిదేహంబులందు జీవుండు 

గలుగుటంజేసి జీవునికి జీవుండ జీవికయగు. అవాస్త సవాసాది రూసంబై. న 

విశ్వమంతయు నీశ్వరుండుగా 6 దెలియుము. ఆతనికి ఏ "వేలు లేదు. నిజమాయా 

విశేషంబున మాయావియె జాతి భేద రహాతుండై న స యీశ్వరుండు బహ్ముపకా 

రంబుల భోగిభోగ్య రూపంబుల నంతరంగ బహిరంగంబుల దీపించు. (కాన 

న ఆఆ ల 

1. పాపవరనా (చ డు) . 
డా 



యనాథులు దీనులు నగు నాదు తల్లి దండ్రులు ననుం బాసి యే మయ్యెదరో? 

యెట్లు వం్తించుదురో? యని వగవం బనిలేదు. అజ్ఞానమూలం బగు స్నేహం 

బున నై న మనోవ్యాకులత్వంబు పరిహరింపు మని మజియు నిట్లనియె. 828 

ఆ అట్టి కాలరూప్ప( డఖీలాత్ము డగు విష్ణు, డసురనాశమునకు నవతరించి 

దేవకృత్యమెల్ల 6 దీర్చి చిక్కి నపని, కెదురు సూచుచుండు "నిప్పు డధిప! 824 
౧౧ - 

మత్తకోకిల. ఎంతకాలము గృష్టుం డీశ్యరు( డిద్దరి త్రి జరించు, మీ 

రంతకాలము నుండు6 డందటు, నవ్వలం బనిలేదు, వి 

(భాంతి మానుము, కాలముం గడవంగ నెవ్వరు నోవ, రీ 

చింతయల? నరేం(ద్రస త్తమః చెప్పెదకా నిను మంతయున్. 925 

వ. ధృతరాష్ట్ర (డు గాంధారీ విదుర సహితుండై హిమవత్పర్వత దకీణభాగంబున 

క్క మునివనంబునకుం జని, తొల్లి స ప్రబుపలకు సంతోషంబు నేయు 

కొంకి, నాకాశగంగ యేడు (ప్రవాహంబులై పాణిన పుణ్యకీరంబునం గృత 

స్నానుండై యథావిధి హోమ మొనరించి, జలభక్షణంబు గావించి, సకల 

కర్మంబులు విసర్జించి, విఘ్నంబుల 6 జెందక, నిరాహారుండై , యుప శాంతాత్ము( 

డగుచు, పుత్రార్థ్ణదారై షణంబులు వర్షించి, విన్యనాసనుండై , (పాణంబులు 

నియమించి, మనస్పహితంబులై న చక్తు రాదీం|ద్రియంబుల నాజింటిని విషయం 

బులం (బవ ర్రింపనీక నివ ర్తించి, హరి భావనారూపం బగు ధారణా యోగంబుచే 

రజ స్ప_త్త్వత మో రూపంబులగు మలంబుల మూ (టిని హరించి,మనంబు నహంకా 

రాస్పదంబై న స్తూలదేహంబువలనం బాపి, బుద్దియందు నేకీక రణంబుచేసి, యట్రి 

విజ్ఞానాత్మను దృశ్యాంశంబువలన వియోగించి, క్షేత్రజ్ఞాని యందు బొందించి, 
(ద్రష్ట్రంశంబు వలన క్షేత్రజ్ఞానిం బాపి, మహాకాశంబుతోడ _ఘటాకాశముం 

గలుపు కై వడి నాధారభూతంబై న (బహ్మమందు. గలిపి, లోపలి గుణకొభం 

బును, వెలుపలి యింద్రియవిక్షేపంబును లేక నిర్మూలిత మాయాగుణ వాసనుం 

డగుచు, నిరుద్దంబులగు మనశ్చకురాదీందియంబులు గలిగి, యఖిలాహారంబు 

లను వర్జించి, కొజడు చందంబున, 326 

మ. ఉట జాంతస్ట్థల వేదికకా నియతు(డై యున్నా(డు నేం డాదిగా 

నిటపై నేనవనాండు మేళా విడువ(గా ఎనిజ్యాగ్ని యోగాగ్ని త - 

త్చటు దేహంబు దహింప. జూచి, నియమ (పఖ్యాత గాంధారి యి 

ట్రటు వో నొల్లక, ప్రాణవల్ల భునితో నగ్నిం బడుం భూవరా! 27 

నమ్మ ట్ట 

1. నెప్పుడధిప (క) ౨. నేతెంచి దావాగ్ని (త. జ. డ.) 
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* అంతట వారల మరణము, వింతయగుచు( జూడ (బడిన విదురుడు చింతా 

సంతాప మొదవం (టీత, "స్వాంతుండై తీర్థములకు( జనియెడు నధిపా: 820 

* అనీ విదురాదుల వృతాంతం బంతయు ధర ్మనందనున కెటింగించి తుంబురు 

సహితుండై నారదుండు ?స్వర్గంబునకు నిర్గమించిన వెనుక, ధర్మజుండు 

కీమునిం జూచి యిట్లనియె. 929 

అధ్రాంయయు_౧౪ 

— ధర్మరాజు దుర్నిమి తంబులం గని చింతించుట ;---- 

ఒక కాలమున! బండు నోషదీచయము వే తొకకాలమున (శిబండకుండు నండ్రు 

కోధంబు లోభంబు.6 (గూరత బొంకును దీపింప నరులు వర్తింతు రం(డు 

వ్యవహారములు మహావ్యాజయు కము లండు నఖ్యంబు వంచనా సహితమం(డు 

మగలతో నిల్లాం(డ్రు మచ్చరించెద రం[డ్రు సుతులు దండ్రుల డదెగ(జూతురం(డ్రు 

గురుల శిష్యులు దూషించి కూడ రం|(డ్రు, శాస్ర్రమార్గము లెవ్వియు జరుగ వండు 

న్యాయపద్దతి బుధులై న నడవ రండు, కాలగతి *వింతయై వచ్చె. గంటె నే(డు. 

హరి జూడకా నరు డే(గినాడు నెల లే డయ్యెంగదా! రారు కా 

లరు లెవ్వారును, యాదవుల్ సమద లోలస్వాంతు 6త్రేవేళ్త సు 

స్టిరులై యుండుదురా? మురారి సుఖియై "సేముంబుతో నుండునా? 

7యెరవై యున్నది చిత్త మీశ్వరకృతం బెట్లోకది? మారుతీ! 331 

=. మానసము గలంగుచున్నది మానవు బహు దుర్నిమి త్త మర్యాదలు, స 

న్యానవ దేహ్మక్రీడలు, మాన విచారింసినోపు మాధవు( ౨డనుజా! 332 

మనవులు చెప్పక ముందజ, మన దార [పాణ రాజ్య మాన (శీలకా 

మనుప్పదు నని యా దేవు(డు,మనమున(దలఫోసి మనిచె మనలం గరుణకా. 8838 

నారదు (6 డాడిన కై వడి( (గూరపు గాలంబు వచ్చె గుంభిని మీ(దకా 

ఘోరములగు నుత్చాతము. లారభటిం. జూడ(బడియె ననిలజ! కంశే. 384 

1. దళితస్వాంతుండై (డ); వార్లకోక యుత స్పస్మాద్గంతా తీర్థనిషేవకః (18-62) 2. వియద్గమ 
Cn వె . గి 

నంబున స్వార్గంబు నకు (ట్ర 2. నెండియుండునం(డ్రు (చ. ద) 4. దిగ (క. ద.) ధ్. యింతయె 

(క. ట.) 6. లీవేళ (త) 7. యెరయెయన్నది (జ; యిరవై యుండదు (చ. ట. త. జ. డ. ) 
8. (బోలు (చ. డం) 9. (డకటా (హు తం. వా.) 10. మాధవు(డిట (తం. వా.) 11. విందే. 
(క. చ. జ. డద. బ.) 
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ఓశక నాముందు నొక సార మేయంబు మొజుంగుచు నున్నది మోర యె తి 

యాదిత్యు( డుదయింస నభధిః ముఖీయె నక్క. వాపోయె మంటలు వాత గలుగ 

కొమిక్కి_లు చున్నవి *మెజసి గవా దులు గర్షభాదులు దీర్చి |క్రందుకొనియె 

నుత్తమాశ్వములకు నుదయించె. గన్నిరు ము త్తగజంబుల మదము లుడిగె( 

గాలుదూతభంగి గవినె. గబోతము మండ దగ్ని హోమ మందిరముల. 

జుట్టు. బొగలు దిశల సొరిది నాచ్చొాదించె(, చరణి మానెరిజూడు ధరణి గదలె. 

వాతములు “విస రె రేణు, (వాతము లాకసము. గప్పె వడి 'సుడిగొని ని 

ధాతములు వడియె ఘనసం. ఘాతంబులు రక్త వర్ష కలితము లయ్యకా. ౩86 

(గహములు పి పోరాడెడి నా, [గహములు ఏన(బడియ భూతకలకలముల్క దు 

స్సహములగు చు శిఖికీలా, వహముల[కియ.( దోంచె గగన వనుధాంతరముల్. 

దూడలు గుడువవు చన్నులు, దూడలకును గోవు లీవు దుగ్రము, 9రౌొడలం 

వీడలు మానవు, పవవుల గూశవు వృషభములు ద జీప్ కట్టల నెక్కు_కా. 938 

కదలెడు వేల్పుల రూపులు, వదలెడు( గన్నీరు వానివలనం జెమటల్ 

వొదలెడి((బ్రతిమలు వెలి. జని,మెదలెడి నొక్షొక్క గుడిని మేదిని యందు౯ 89 

కాకంబులు వాపోయెడి, ఘూకంబులు నగరం బగలు గుం(డ్రలు గొలి పకా 

లోకంబులు వభష్ట, (్రీకంబుల గతి నశించి శిథధిలము లయ్యెకా, 340 

యవ పద్మాంకుశ చాప చక రుష రేఖాలంకృతం బె న మా 

ధవు పాదద్వయ డే వ్పింక్ర ము క్రైడు పవి(త్రత్యంబు నేం డాదిగా 

నవనీకాంతకు లేదువో! 12వ పలుమలు న్నందంద వామాకీ బా 

హువు లాకంపము నొందుచుండు, నిల కే యు (గ్రస్థితు ల్వచ్చునో ! 941 

మటియు మహోత్సాతంబులు  పెక్కులు పుట్రుచున్నయవి. మురాంతకుని 
వృ తాంతంబు వినరాదు. ఆని కుంతీసుతా(గజుండు భీమునితో విచారించు సమ 

యంబున, 

OUT PPT ల యంలో 

1. ఓడదు (హ); ఓడక ముందట (క.ట.డ.ల.) 2. వాంతింజేసి (క.చ.జ.డ.ద.) లి. మిక్కిలి 
యున్నది (హృ 4. గృ(ధాదులు (హ.తం.వా SF శస్తాః కుర్వంతి మాం సవ్యం వక్షిణం పళవోఒపరే 

(14-14); గవాదయో మాం సవ్యం వామం కుర్వంతి (వ్యాఖ్య) ర్. మండ వ/స్న లెల్ల (క. ట్. జ, బు) 

ర. జూడ (క.టి. జ. బ.) 7. విసరి (హ.తం. వా.) 8. నురగొని (క) 9. లడవికా (క. చ. ట. డు) 

10. పసులకు (క. బ.) 11. మెద్దిడు (హు తం. వా.) 1. మతి మదీయాంగంబు (హ. తం. వా.) 
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_-- అరునుండు ద్వారకఠనుండి వచ్చి కృష్ట నిర్యాణమును దెలియం జెప్పుట :--- 

క. ఖేదమున నిందద్రసూసుడయ, యాదవపురినుండి వచ్చి, య్యగజు6 గని, త 

త్పాదముల నయన సలిలో, త్పాదకు(డ పడియె దీనుభంగి నరేంద్రా! 348 

క. పలటిలిన యుల్ల ముతో. దల్ల డపడుచున్న పిన్న తమ్యుని6 గని వె 
లా 

ల్వెల్ల నగు మొగముతో జను, లెల్ల ను వన ధర్మపు(తు( డిట్లని పలికికా. 944 

సీ, మాఠామహు;డె న మన కారు( డున్నాయెః మంగళమే మన మాతులునకు: 
(cen 

మోదమే నలుగురు ముగురు మేన తల? కానందమే వారి యాత్మజులకుః 

న్నకూర కృతవర్మ లాయుస్సమేతులేః? *ేజీవితుండే యుగసేన విభుండు 

గల్యాణ యు కులే గద సారణాదులు మాధవు తమ్ములు మానధనులు? 

కే. నంచమే? మన సత్యక క నందనునకు, భ(ద్రమే? శంబరాసుర భంజనునకు (6 

గుళలమే? దాణదనుజేంద్రు కూ (తుపతికి, హర్షమే? పార్ట! ముసలికి హలికి బలికి. ర ౨ 

వ. మజియును నంధకః మధు యదు భోజ దాశార్హ వృష్టి సాత్వతు లనియెడి 

“వంశంబుల వీరులును, హరి కుమారులై న సాంబ సుషేణ (ప్రముఖులును, నారా 

యణానుచరులై న యుద్దవాదులును, కృష్ణసహచరులై న సునందినందాదులును 

సుఖానం దులే? యని యంద నడిగి, ధర్మజుండు (గ్రమ్మజ నిబ నియె. 946 

స్స్ క్త కుంఠవానుల వడువున నెవ్వని బలమున నానంద భరితులగుచు 

"వెజవక యాదవవీరులు వ ర్తింతు, రమరులు గొలువుండు నట్టి కొలువు 

చవికె నాకర్తి చరణనేవకులై న బంధు మి(తాదుల కిపదయు గమున 

నెవ్వడు ou నిం|ద్రపీకము మీ(ద, వ(జంబు జళిపించి (వాలువాని 

తే, (ప్రాణనల్ల భ *30౨గేల6 బాదుచేసి, యమృతజలముల ( వోషింప నలరు పారి 

జాత మెవ్వ(డు కొనివచ్చి సత్యభామ, కిచ్చె, నట్టి మహాతున కిపుడు శుభ మె? 

శా. అన్నా! ఫల్లున! భక్తవత్సలుడు (బహ్మణ్యుండు గోవిందు డా 

పన్నాసీక శరణ్యు( డీశుడు జగద్భద్రానుసంధాయి _శ్రీ 

మన్నవ్వ్యాంబుజ ప్మతనెత్రు (డు నుధర్యా మధ్య కీధ్రంబునం 

దున్నా(డా! బలభ|ద్రు (గూడి, సుఖియె , యుత్సాహియె, ద్వారకళా. 348 
డె మా 

క, ఆ రామ కేశవృలకును, సారామలభ క్రి నవు సలుపుదువు గడా? 

గారాములు సేయుదురా? పోరాముల బంధు లెల (పొద్దు బితారీ ! 849 
గ (a) 

కంబ) 2. నందాడులు నని (హొ; 8. పాదయుగము (హ.వా.); పదయుగ ముల 
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శా. ము న్ను(గ్రాటవిలో వరాహమునకై. ముక్కంంటితోం బోరుచో 

సన్నాహంబున6 గాలకేయుల పడిం జక్కాడుచో ( (బాభవ 

స్కన్నుండై. చనుకౌరవేం(దు పనికై గంధర్వులం Chal 

గన్నీ రన్నండు6 దేవు తండి! చెపుమా! కల్యాణమే? చ| క్రికికా 350 

అదియునుం గాక, 951 

క, ఓడితివో శ(తువులకు, నాడితివో సాధు దూష ణాలాపంబుల్ 

గూడితివో పరసతులను, వీడితివో మానధనము వీరుల నడుమకా. 952 

క. తప్పితివో? యిచ్చెద నని, చెప్పితివో? కపట్లసాక్షి; చేసిన మేలుం 

దెప్పితివో? శరణార్థుల, రొప్పితివో? ద్విజుల( బసుల రోగుల సతులకా. రిరికీ 

క, అడిచితివో? భూసురులను, గుడిచితివో? చాల వృద్ద గురువులు వెలిగా 

విడిచితివో; యా[శితులను, ముడిచితివో: పరుల విత్తములు లోభమునకా. 954 

అధ్మాంయ ము — ౧ష 

వ. అని పలికినం గన్నీరు కరతలమునం దుడిచికొనుచు, గదదస్వరంబున మహో 

నిధి. గోలుపోయిన పేదచందంబున నిట్టూర్పుల నిగుడింపుచు, నర్జునుం 

డన్న కిట్ల నియె. 355 

క, మన సారథి, మన సచివుడు, మన వియ్యము,మన సభఖుండు,మన బాంధవు(డుకా 

మన విభుండు, గురువు, దేవర మనలను దిగనాడి చనియె, మనుజాధీశా! 856 

క. కంటకపు నృపులు సూడ, మింటం గంపించు యం[త్రమీనము 6 గోలకా 

గెంటించి మనము వాలుం, గంటిం జేకొంటి మతని కరుణన కాదే? 857 

క, దండి ననేకులతో నా, ఖండలు.( డెదురై న గెలిచి ఖాండవ వనముం 

జండార్చికీ సర్చించిన, గాండీవము నిచ్చెం జ[కి గలుగుట( 2౫ దే? 958 

Ux . దిక్కుల రాజుల నెల్ల ను, మకించి ధనంబు గొనుట, మయకృతసభ ము 

న్నెక్కుట, జన్నము సేయుట, నిక్కము హరి మనకు దండ నిలిచినంగాదే? 8589 

మ, ఇభజిద్వీర్య! కిమఖాఖిషి కమగు స్ యిల్తాలి ధమిిల్ల ముకా 

సభలో శా(తవు ఓలీడ్రి నకా ముడువ కా చం[దాస్య దుఃఖింప6గా 

నభయం బిచ్చి (ప్రతిజ్జచేసి భవదీయారాతికాంతా శిరో 

జ భర (శ్రీలు హరింప (డే? విధవలై. సౌభాగ్యముల్ వీడ (గజా, 360 

1. దప్పితివో (హ. తం. వా.) 2. నధిపా (హు తం, వా.) లి. మవాభిషిక్త (హం. క. జ. ఐం) 
శీ. ఈడ్చి తెచ్చిన పుడా (హృ ఈడ్య విచ్చి నపుడా (వా వా) 
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. వెరుల్ గటిన పటముల్ విడువ(గా వారింస నా వల భుల్ 
6. రం యు ౧౧ 

రారీవేళ, నుపేక సేయ. దగవే* రావే? నివారింపవే? 

లేరే: (తాతలు కృష్ష! యంచు సభలో లీనాంగియె కుయ్యిడ౯ా 
దివి రా 

గారుణ్యంబున భూరి వస్త్రకలితంగా 6 జేయ (డే? దౌపదికా. 861 

దువ్వూసు6 డొకనా(డు దుర్యోధనుడు నంవ పదివేల శిష్యులు భక్తిం గొలువ 

జనుదెంచి మనము పాంచాలియు. గుడిచిన వెనుక నాహారంబు వేండుకొనిన (6 

బెపైద ననవుడు( బెట్టకుస్న శపింతు ననుచుం దోయావగాహమున కేగం 

గడవల నన్నశాకములు దీబుట చూచి పాంచాల ప్పత్రిక పర్ణశాల 

లోన *ేవెజచిన, విచ్చేసి లోవిలోని, శిష్ట శాకాన్న అవము (పొళించి, తపసి 

కోప ముడిగించి, పరిపూర్ణ కుకీ (జేనె, నిటి తె లోక సంతక్చియెందు (గలడు? 
3 చు ర్ల 

. పంది కై పోరాడ ఫాలాకు( డెవ్వని బలమున నా కిచ్చె. బాళుపతము! 

నెవ్వని లావున నీ మేన చేవేందు పీఠార్గమున నుండు పెంపు గంటి 

గాలకేయ నివాత కవచాది ది తుల జంపితి నెవ్వని సంస్కరించి ! 

గో గ్రహణమునా(డు కురుకులాంభోనిధిం గడచితి! నెవ్వని కరుణ జేసి 

కర్ణ సింధురాజ కౌరవేం(ద్రాదుల, తలల పాగలెల్ల 6 2దడవి తెచ్చి 

యే మహాత్ము బలిమి నిచ్చితి! విరటుని, పుత్రి యడుగ బొమ్మపొ త్తికలకు. 883 

మ. గురు భీష్మాదులు గూడి పన్నిన కురుకోణీశ చ|క్రంబులో 

గురుశక్తికా రథయంతయై, నొగలపై6 గూర్చుండి, యా మేటి నా 

శరముల్ వాజకమున్న వారల కిబలోత్సాహాయు రుద్యోగ త 

త్పరతల్ చూడ్కుల సంహరించె నమితోత్సాహంబు నాకిచ్చుచుకా. 364 

అసురేం(ద్రుం డొనరించు కృత్యములు (నహాదు౨ (బవేశించి గ 

ంజులు గాని కె వడి. గృపా శ్వత్హామ గాంగేయ సూ 

బహు దివ్యాస్త్ర (పపంచంబు నా 

దెసకుకా రాక తొలంగు మాధపు దయా దృష్టికా నరంద్రోత్తమా! 865 

వసునుతి, దివ్యబాణముల (వక్క-లునాపి, కొలంకుసేసి, నా 

రసముల మాటుగా బజపి, రథ్యములకా రి పులెల్ల ( జూడ, సా 

హసమున *సీట బెట్టితి రకకావని నై ంధవు. జంపునా(డు నా 

కసురవిరోధి భ్యద్రగతి *సండయి వచ్చినంగాదె? భూవరా! 8606 
న మక మప ప Te 

*నీరు పెట్టితి (7) 4. నడ్డము (ఈ. చ. ట. త. 

గ 
3 

1. దలచిన (వా. తవ. వా.) 2. డరిగితెబ్చి (ట్ర) వ్ బ లోత్సాహాతి రేకంబు సత్వురతన్ (హృ 

దుం [ ) | ఇ ప న స 
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చెలికొండ ! రమ్మని చీరు న న్నొకవేళ మన్నించు నొకవేశ మజ౦ది ! యనుచు 
బంధుభావంబునం బాటించు నొకవేళ దాతయై యొకవేళ దనము లిచ్చు 
మం(త్రియై యొక చేళ మంత్ర మాదేశించు బోద్దయై యొకచేళ బుద్ది నెప్పు 
సారథ్య మొనరించు( జనవిచ్చు నొకవేళ( (గీడించు నొకవేళ గేలినేయు 

నొక్క శయ్యాసనంబున నుండు, గన్న, తండ్రికై వడిం చేసినతప్పుం గాయ, 
హస్తములువట్టి పొత్తున నారగించు, మనుజవల్ల భ ? మాదవు మజవరాదు.867 
విజయ! దనంజయ! హనుమద్ద్వజ! ఫల్లున! పాండురాజతనయ! నర! మహం 

(ద్రజ! మి(త్రార్థున! యంచును, "భుజములు తలకడవ రాకపోకల. జీరుకా. 868 

వారిజగంధులు దమలో, వారింప(గరాని (పేమ వాదము నేయకా 

వారిజనేతుండు నను6 దగ, వారిండ్ర కు, బనుపు నలుక వారింప నృపా : 369 

నిచ్చలు లోపలి కాంతలు, మచ్చిక దనతోడ నాడు మాటలు నాకుకా 

ముచ్చటలు సెస్సు మెల్లన, విచ్చలవిడి దొడలమీద విచ్చేసి నృపా! 870 

అటమటమయె నా భజన మంతయు భూవర ! నేడు చూడుమా 

యిటువలె గారవించు జగదీశు(డు గృష్టు(డు లేని పిమ్మటకా 

బటుతర దేహలోభమున( బ్రాణము: లున్నవి వెంట. బోక, నే. 

గటకట ! పూర్వజన్మమున( గర్మము లెట్టివి చేసినాండనో | 371 

కాంతారంబున నొంటి. దోడుకొని రాగా జూచి, గోవింద శు 

దాంతవ్రీల( బదాజువేల మద రాగాయతులె తాంకి, నా 
(త ఆరి లా 

చెంతకా బోయలు మూ(గిసట్టికొన, పీముంతినీసం ఘముకా 

(భాంతిక భామిని భంగి నుంటి విడిపింప౯ లేక, ధాత్రీశ్వరా | 872 

ఆ కే రా రథికుండు నా హయము లా యసాంసనం బా శర 

(వాతం బన్యుల (6 దొల్లి 2జంపును, దుదికా వ్యర్హంబు లై 3ప్రోడు మ 

చ్చేతోధీశుండు చక్రి లేమి, భసితకిపాజ్య మాయావి మా 

యాతం(తోషర భూమి వీజముల మర్యాద న్నిమేంబునకా. 878 

. యదువీరుల్ మునినాథు శాసమున( గాలాధినులై , యందటుకా 

మదిరాపాన వివర్ణమాన మద సమ్మర్షోగ్ర రోషాంధులై , 

కదనంబుల్ దమలోన ముష్టిహతులం గావించి *సిలై రి, న 

ష్టదశం జిక్కి-రి నల్లు రేవ రచటకా సర్వంస హావల్ల భా | 974 

మమ 

.భపమలగ ్దలకడవ (సా. తం. వా.) 2. జంపుదు. దుదికా (హ) కి. పోయెదా. జేతో 
దీళుండు (హు) 4. లేరైరి (హ.య.) 
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లగ్న 

(శ్రీమహాభాగవతము 

తములవలన నెప్పుడు, భూతములకు జన్మ మరణ పోషణములు ని 
రీ తములు సేయుచుండును, భూతమయుం డీశ్వరుండు 'భూపవరేణ్యా! 875 

. ఏలములుగల మీనంబులు, బలవిరహిత మీనములను భకించు[కియ౯ా 

బలవంతులై న యదువులు, బలరపొతుల6 జంపి రహితభావముల నృపా! 876 

బలహీనాంగులకుకా బలాదికులకుం (బల్భర్ధి భావోద్యమం 

బులు గలించి, వినాశము న్నాజపి, యీ భూభారముం బాపి, నీ 

శ్చలబుద్దికా గృతకార్యు.డ చనియె నా సర్వేశ్వరుం డచ్యుతుం 

డలఘుం డేమని చెప్పుదుకా! భగవదీ యాయ త్త ముర్వీశ్వరా ! 377 

మతీయు దేశ కౌలార్డ యు క్రంబులు, నంతఃకరణ సంతొపశమనంబులు నైన 

హారి వచనంబులం దలంచి, చిత్తంబు పరాయ త్తంబై యున్నది. అని యన్నకుం 

జెప్పి నిరుత్తరుండై , గోవింద చరణారవింద చింతామలబుద్దియె, ళోకంబు 

వర్తించి, సెదా ధ్యాన భ_క్తివిశేషంబులం గామ క్రోధాదుల జయించి, తొల్లి 

తన కుభయసేనామధ్యంబున నసంతుం డానతిచ్చిన గీతలు దలంచి, కాలకర్మ 

బోగాభినివేళంబులచేత నావృ త్తంబై న విజ్ఞానంబు (గమ్మజ నధిగమించి, శోక 

హేతు వహంకార మమకారాత్మకంబె న దె్వెత్యభమం బనియును, ద్వెత 
వా యా రయి 

(భమంబులకు (6 గారణంబు దేహంబనియును, దేహంబునకు వీజంబు లింగం 

బనియును, లింగంబునకు మూలంబు గుణంబు లనియును,గుణములకు నిదానము 

(ప్రకృతియనియును, (బ్రహ్మాహ మనియెడు జ్ఞానంబున లీనమై (ప్రకృతి లేకుండు 

ననియు (పకృతి యడంగుటయ నె రుణం బనియును, నరుణఇ౦బువలన ( 
వ స ఒంగి అ 

గార్యలింగ నాశంబనియును, గార్యలింగ నాశంబున నసంభవం బగుననియును) 

ప్రకృతిం బాసి (క్రమ్మజ సూల శరీర (ప్రాప్తుండు గాక పురుషుండు సమ్యగ్ఫ్యో 

గంబున నుండుననియును, నిశ్చయించి, యర్దునుండు విర కుండె యూరకుండె. 

ధర్మజుండు *భగవదీయ మార్గంబు దెలిసి, యాదవుల నాశంబు విని, నారదు 

వచనంబు దలంచి,ని శ్చలచి త్తుండై స్వర గమనంబునకు యత్నంబు సేయు చుండె.. 

ఆ సమయంబున, 978. 

. యదువుల నాశము మాదవు, పదపియు విని కుంతి విమలభ కికా భగవ 

త్పదచింతా తర్పరయె, ముడమున సంసా మార్షమునకుం బానెకా. 879 
Q_ ON . 

ఇట్లు కంటకంబుసంగఎట కోన్మూలనం బు సేసికంటకంబులురెంటినిం బరిహరించు 

విన్నాణి తెజంగున, యాదవరూప శరీరంబునంజేసి యీశ్వ్యరుండు ' లోకకంటక' 
భయ a Tn 

1. భూతక రణా (హు తం. వా.) 2. భవడ్య (వహ 



(పథమ స్కంధము రఫ్ 

శరీరంబులు సంహరించి నిజశరీరంబు విడిచ. సంహారనునకు నిజశరీర పర 

శరీరములు రెండు నీశ్వరునకు సమంబులు. నిజరూపంబున నుండుచు, రూపాం 

తరంబుల ధరించి (క్రమ్మజి నంతర్జానంబు నొందు నటుని క్ర వడి లీలాపరాయ 

ణుండెన నారాయణుండు మీన కూర్మాది రూపంబులు ధరియించుం బరిహరించు 

నని చెప్పి మజియు నిట్లనియె. 880 

క, ఏ దినమున వై కుంఠుండు, మేదినిపై (6 దాల్చినట్టి మేను విడిచినా. 

డా దినమున నశభ (ప్రతి, పొదకమగు కలియుగంబు (ప్రొ పంబయ్యెకా, a8t 

— :ధర్వరాజు పరీక్షిన్నహారాజునకు పటముగటి మహా, పసానంబున కరుగుట;-.- 
అ ఠి ఠి లు ఓ ఇ 

సీ. కలివ ర్రనంబున( (గ్రార్య హింసాసత్య దంభ కౌటిల్యా ద్యధర్మచయము 

పురముల గృహముల భూముల దనలోన( గలుగుట దలపోసి కరి పురమున 

మనుమని రాజవై మనుమని దీవించి సింధుతోయ కకాభిషి కం జేసి 

యనిరుద్ద నందనుండై న వ(జునిC దెచ్చి మధుర బట్టముగ ట్టి మమత. బాసి 

ఆ. కరుల( 'దురగములను గంకణాదిక ముల, మం(తిజనుల బుధుల మానవతుల 

నఖిలమెన ధనము నభిమన్యుసుతునకు , నప్పగింఛి బుది న్నాశయించి. 382 
(౧ (a 

వ. విర కుండై న ధర్మ నందనుండు (పాజాసత్య మనియెడి యిష్టి గావించి, యగ్నుల 

నాత్మారోపణంబు చేసి, నిరహంకారుండును నిర్లశితాశేష బంధనుండు నై, 

సకలేం(ద్రియంబుల మానసంబున నణంచి, (ప్రాణాధీన వృ తియగు మానసం 

బును [బాణమందు6, (బాణము నపానమునందు, నుత్సర్ల సహితంబె న 
"మ ౬ 

యపానము మృత్యువందును, మృత్యువును బంచభూతములకు నె క్యంబె న 
QQ ఓ 

చదేహంబునందును, దేహము గుణత్రయ ము నందును, గుణ(త్రయంబు నవిద్య 

యందును, సర్వారోపహేతువగు నవిద్యను జీవుని యందును, జీవుండై న తన్ను 

నవ్యయంబై న (బహ్మమందును లయింపం జేసి, బహి రుతరంగ వ్యాపారం 

బులు విడిచి, నారభీరలు ధరియించి, మొనియు నీరాహారుండును ముక్త కశుం 

డును నె యున్య త్రపిశాచ బధిర జడుల చందంబున నిరపేక్షకత్వంబున. 888 

క. చి తంబున _టబహ్మము నా, వృత్తము గావించుకొనుచు విజ్ఞాన ధనా 

యత్తులు దొల్లి వెలింగెడి, యుత్తర దిళ కేగే నిర్మ లోద్యోగమునకా.. $84 
టం ల ల ప ప ప ల టం టు టు టు లు 

1. హరుల భటుల (తం. వా.) 

[5] 
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అంత నాతని తమ్ము లనిల ప్పతాదులు గలిరాకచే( బాపకర్ము లగుచు( 

జరియించు (పజల సంచారంబు లీక్షించి యఖిల ధర్మంబుల నాచరించి 

వై కుంధ చరణాబ్ద వ ర్రిత ప హృదయులై త ద్భకి నిర్మలత్వమును జెంది 

విషయ యు కులకు బవేశింపయగా రాక నిర్హూత కల్మష నిపుణ మతులు 

బహుళ విజ్ఞానదావాగ్ని భసిత కర్ము, లె న యేకాంతులకు లక్ష్యుమె వెలుంగు 
మ్య్ ర్తి ౬ 

ముఖ్య నారాయణ స్థానమునకు జనిరి, విగతరజ మెన యాత్మల విపవర్య! 

. అంత విదురుండు (ప్రభాసతీర్ణంబున హరియందు( జి త్తంబు సేర్చి, శరీరంబు 

విడిచి, పితృవర్గంబుతోడ దండధరుం డగుటంజేసి నిజాధికార స్థానంబునకుం 

జనియె. (దుపదరాజ పతియు పతులవలన ననే పేకీతయై వాసు దేవనందు 

బి _్రంబు సెర్చి తత్చదంబు "సేం. ఇట్లు, 386 

పాండవ కృష్ణుల యానము, పాండురమతి నెవ్వ(డై న బలికిన విన్నకా 

ఖండిత భవు(డె హరిదా, సుండె క వల్యపదము సొచ్చు నరేం(దా! 987 
యు రా యయా 

అధ్యాయము-౧౬ 

అంత నటం బరీక్షి తుమారుండు జొతకర్మవిదులై న భూసురో త్తమ శిక్షొవశం 
బున మహాభాగవతుండై , ధరణీపాలనంబు నేయుచు, ను తరుని పుత్రిక నిరావతి 

యను మతర్తకాశినిం బెండ్లి యాడి, జనమేజయ (ప్రముఖులై న నలువురు 

కొడుకుల నుత్పాదించి, గంగాతటంబునం గృపాచార్యుండు గురువై యుండ, 

యా గభాగంబులకు వచ్చిన దేవతల నీక్షింపుచు, భూరి దక్షిణంబులుగా 

మూ6డళ్వ మేధంబు లాచరించి, దిగ్విజయకాలంబున గోమిథునంబు(. దన్ను 

చున్న కూదుండును, రాజచిహ్న ము[దితుండు నగు కలిం బట్టి ని్మగహించె, 

అని చెప్పిన శౌనకుండు పౌరాణికున కిట్లనియె. 388 

—: పరీక్షిన్మహారాజు భూ ధర్మ దేవతల సంవాదం బాలించుట :--- 

భూవరరూపుండు శూ దు(డు, గోవుం దా నెల తన్నెq గోరి పరీక్ష 

ద్ఫూవరు(డు దిశల గెలుచుచు, నేవిధిం గలి నిగ్రహించె? నెజింగింపంగ దే.880 

అరవిందాక్ష పదారవింద మకరందాసక్సులై. యున్న స 

త్పురుష(శేష్టుల నృత్త తముల్ వినక దుర్చుద్దికా కేవిలంఘించి దు 

ర్న్నర వా రాకథన (పపంచ ములు గర్గ(ప్రా ప్ప "పముల్ నేసి వా 

సరముల్ వ్యర్థత *ఉదొబ్బుచుండ6 జన దీ సంసార మోహంబునకా. 890 
Rye ee er te te TT TTT NTT 

1. మగుచు (హి 8. లభ్యామై (ట) 8. విడంబించి (చ. ట.) ఓ. (దోచు (తం. వా.) 
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న. 

ర్, 

మనువు నిత్యముగాదు మరణంబు నిజమని యెటి(గి మోక్షస్థతి నిశ్చయించు 

నల్వాయువులము మా కన్య దుర్జన చరిషత్రము లోలి( గర్డ్య రం[ధ్రముల( బెట్టి 

బంగారు వంటి యీ (బతికడు కాలంబు వోనాడ6గా నేల? పుణ్యచరితః 

మాధవ పదపద్మ మకరందపానంబు సేయింపవే! యేము నేయునట్టి 

స_త్రYియాగమునకు సన్మునీంద్రులు సీర, వాండె దండధరు(డు వచ్చె జూడు 
చంప. డొకనినె న జన్న మయ్యెడు దాయక, వినుచునుండు. దగిలి విషుకథలు, 

గు ర్వె 

మందునకు మందబుద్దికి, మందాయువునకు నిరర్ధ *మార్లునకును గో 

వింద చరణారవింద మ, రందము( గొన. దెజపిలేదు 3రాత్రిం బవలుకా. 992 

అని శౌనకుండు పలికిన సూతుం డిట్లనియె. పరీకిన్నరేం(ద్రుండు నిజవాహినీ 

సందోహ సంరక్షీతంబగు(కురుజాంగల) దేశ ంబునం (గలి (ప్రవే శంబు నాకర్ణించి 

యుద్ధకుతూహాలత) నంగీకరించి, యొకగ్రానా6ండు సముల్తాసంబున బాకకాసనంబు 

గైకొని నీల నీరదనిభ తురంగ నివహ యోబితంబును, ఫలిత మనోరథంబు నైన 

రథంబు నారోహణంబుచేసి, మృగేంద్ర ధ్వజంబు వెలుంగ, రథ కరి తురంగ 

సుభట సంఘటిత చ(క్రంబు నిర్వకంబునం గొలువ, దిగ్విజయా ర్హంబు వెడలి 
= పూర్వ దక్షిణ పశ్చిమో త్తర సము[ద్ర లగ్నంబులై న యిలావృత, రమ్యక, 

హిరణ్యయ, హరివర్ష , కింపురుష, భద్రాశ్వు, కేతుమాల, భారత వర్షంబులు, 

ను త్తరకురుదేశంబులును జయించి (పుష్కల ధన ప్రదాన పూర్వికలగు సపర్యల 

నభ్యర్చితుండై )త త్తదేశ మంగళపాఠక సంఘాత జేగీయమాన పూర్వరాజ 

వృ తాంతంబు లాకర్ణింపుచు, పాఠకపఠిత పద్యంబులందు.( బాండవులకు భక 

వత్సలుండై న పుండరీకాకుం డాచరించిన సారథ్య సఖ్య సభాపతిత్వ సాచివ్య 

రచన వీరాసన దూతభావాది కర్మంబులు, నశ్వత్తామాస్త్రతే జంబు వలన! దను 

రకించుటయు, యాదవ పాండవుల స్నేహానుబంధంబును, వారలకుం గలిగిన 

భగవ దృ క్రివిశేషంబును విని, యాశ్చర్యంబు నొందుచు, (వంది బృందంబులకు 

మహాధనంబులు, హోరాంబరాభరణ సందోహాంబులు నొసంగుచుం బద్మనాభ 

పాదపద్మభజన పరతం(త్ర పవిత్ర మానసుండై యుండె. అయ్యెడ వృషభ 

రూపంబున నేకపాదంబున సంచరించు ధర్మదేవుండు, దన సమీపంబున లే(గ 

లేని లేంగటి “కుళ్లి చందంబున, హత్యపభమై న్యత్రంబుల సలిలంబులు గురి 

యుచు, గోరూపయమై యున్న ధాత్రి కిట్ల నియె. 393 
WU NR NNR RN DIDI 

1. నల్పాయులగు మాకు నట్టి (హ) ఐమారముల (హ.తం.వా *) ల.రాతిందివముల్ (తం.వా.) శ 
౧ 

4. కుల్ల (హ. కు బ.) 
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మ. నయనాంభః కణజాల మేల విడువకా? నా తల్లి! సీ మేను సొ 

మయయె యున్నది మోము వాడినది నీ మన్నించు చుట్లాలకుకా 
ర్తి రు 

భయదుఃఖంబులు నేడు వొందవుగదా? బంధించి హార పద 

తయహీనకా నను( బట్టవత్తు రనియో? తాపంబు నీ కేటికికా 394 

స. మభఖిములులేమి నమర్ప్యుల కిటమీ (ద మఖభాగములు లేక మాను ననియొ? 

రమణులు రమణుల రక్షింస రనియొ? తత్పు.తుల6 దండ్రులు (పోవరనియొ? 

భారతి గుజనుల6 (బ్రాపించు ననియొ? *ేసద్విప్రల నృపులు సేవింప రనియొ? 

కులిశహ స్తు(డు వాన గురియింసకుండ (గ _బజలు దుఃఖంబున(బడుదు రనియొ? 

ఆ. హీనవంశజాతు లేలెద రనియొ? రా, జ్యములు పాడిగలిగి జరగ వని యొ? 

మనుజు లన్నపాన మైథున శయనాస, నాది కర్యస క లగుదు రనియొ? ఏ9 

మ. జననీ! నీ భరమెల డింపుటకునె చ[క్రాయుధు౨ డిన్ని హో 
౧౧ మ 

యనముల్ గేళి నరాకృతికా మెల గి నిత్యానందముం జేసి పో 

యిన నే నింక ననాథనై తిం గుజనుం డెవాష(డు శాసించునో? 

సెనుదుఃఖంబులు నేమి *పొందు ననియో? భితిల్లి చింతించుటల్. 396 

క. దెప్పరమగు కాలముచే, నెప్పుడు దేవతల కెల్ల నష్టంబగు నీ 

యొప్పిదము 6 గృష్షు6 డరిగిన(, దప్పె౦గదా! తలి! నీవు తల డపడ(గకా. 8997 
ఓ ౧ ౧ 

వ. అనిన భూదేవి యిట్లనియె. 398 

ఈ లోకంబున. బూర్యము, నాలుగుపాదముల నీవు నడతువు నే6 డా 

(శ్రీలలనేళు (డు లేమిని, గాలముచే నీకు నొంటికా లయ్యె6గదే! 99 9 

వ. మజియు సత్య శౌచ దయా కొంతి త్యాగ సంతోషార్షవంబులును, శమ దమ 

త పంబులును, సామ్యంబును, పరాపరాధసహనంబును, లాభంబుగలయెడ నుదా 

సీనుండె యుండుటయును, శాస్త్రవిచారంబును, విజ్హానవిర కులును, ఐశ్వర్య 
గా డో నల 

శౌర్య ప్రభా దక్షత్వంబులును, స్మృతియును, స్వాతం(త్ర్య్యమును, కౌశల కాంతి 

ధైర్య మార్షవ (ప్రతిభాతిశయ (ప్రశ్రయ శీలంబులును, జ్ఞానేంద్రియ క 'ర్మెం్యద్రియ 

మనోబలంబులును, సౌభాగ్య గాంభీర్యంబులును, నెర్యు షశదా కీ రిమాన గరా 
తాం రా 

భావంబులు ననియెడి ముప్పదితొమ్మిది గుణంబులు నవియునుంగాక (బ్రహ్మ 

ణ్యతా శరణ్యతాది మహాగుణ సమూహంబును, కృష్ణ దేవుని యందు వర్తించు. 

గావున, . 400 

li. సద్వి్యపులు నృపుల సేవింతుర నియొ (తం.వా. .) లె. పొంద( గంటి ననియో (హం. తం. వా.) 

లి, దేవతలకై న (ద. తం. -) 
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క, గణనాతీతములగు స, దుణములు గల చక్రి సనిన ఘోరకలి (పే 

రణమున( ాపసమూహా,(వణయుతుల గు జనుల (6 జూచి వగచెద( దం|&1401 

క. దేవతలకు బుషులకు. బిత్చ, దేవతలకు నాకు నీకు ధీయుతులకు నా 

నా వర్ణాాశమములకుసు, గోవులకును బాధ యనుచు6 గుందెద ననభూ! 402 

రికో (బహ్మాదు లెవ్వని భ(ద్రకటాక వీక్షణము వాంఛింతురు సత్తపముల 

2గమలాలయము మాని కమల యెవ్యని పాదకమలంబు నేవించు. గౌతుకమున. 

భవ్యచి_తంబున( బరమయోగీం|ద్రులు నిలుపుదు రెవ్వని నియతితోడ 

వేదంబు లెవ్వ్యని విమలచారి.త్రముల్ వినుతింప6గా లేక వెగడు వడియె 

ఆ. నట్టి వాసుదేవు నద్ద వృజ్రాంకుశ, చక మీన శంఖ చాప కేతు 

చిహ్నితంబులై న శ్రీచరణము లింక, సోంకవనుచు వగపు సో(కెనయ్య! 408 

క. హరిపాదంబులు కిసో౭కెడి, సిరికతమున నిఖిలభువన నేవ్యత్వముతో 

స్ట్థిరనై తి నిన్నిదినములు, హరి నా గర్వంబు మాన్ని యరిగ మహాత్మా! 404 

క. లీలాకారము దాల్బెను, (శ్రీలలనేశుండు ఖలుల శిక్షించి భవో 

న్మూలనము "సేయుకొజకును, నాలుగుపాదముల +*నిన్ను నడిపించుటకుకా. 405 

ఉ. ఆ మధురోక్తు లా నయము లా దరహాసము లా దయారసం 

బా మురిసెంబు లా తగవు లా గమన(క్రియ లా మనోహర 

(సేమకరావలోక నము బీతి గనుంగొనలేమి మాధవుకా 

గామిను లేల ? నిర్షళితకర్యులు యోగులు వాయనేర్తు లే ? 406 

క, మెల్లన నాపె యాదవ, వల్ల భు. డడుగిడంగ మోహవళనై 6నే రం 

జిల (గ రోమాంచము[క్రియ, మొల్ల ములె మొలచు సస్యములు మార్గములకా.407 
౧ లం Q a 

వ. అని యిట్లు పూర్వవాహినియెన సరస్వతీతీరంబున ధర్మ దేవుండును భూమియు 

వృషభ చెను రూపంబుల భాషింప రాజబుషియైన పరీక్షి ద్ఫూవరుండు డగ్గతీయె, 

ఆ సమయంబున, 408. 

టంలో స్య ర్య లు ల యలు 

1. పాపము సేయచు (వహ. క. బ.) 2. కమలవనము (క.చ.ట.త.) శి. సోంకిన (క. తం.) 
4. నన్ను (హ.తం.క.చ.ట.) ల్. నేమననేల యోగు అతి నిర్మల కర్ములు వాయనేర్తరే (డ.ద.). 
6. మెరంజిల్ల(గ (బ.) 
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అధ్యాయము - Oe 

—: కలిపురుషుండు ధర్మదేవతను దన్నుట :--- 

శా. కై లాసాచల సన్నిభంబగు మహాగంభఖీర గోరాజము౯ 

కం, 

గాల(క్రోధు(డు దండహ స్తుండు నృపాకారుండు (గూరుండు జం 

ఘాలుం డొక్క_(డు కూద్రు( డాసురగతిం గారుణ్య నిర్ము కు(డై 

నేలం గూల6గదన్నె( బంచితిల (గా నిర్ణాతపాదాహతికా. 409 

* ఆలోలాంగక, నశుతోయకణ జతాలాకీకా, మహాంభారవకా 

బాలారూఢ తృణావళీకబళ లోభవ్యా ప్ర జిహ్వా(గ, నాం 

దోళస్వాంత, సజీవవత్సి, నుదయ ద్దుఃథాన్వితకా, ఘర్మ కీ 

లాలాపూర్ణశరీర, నా మొదవు నుల్లంఘించి తన్నెకా వడిక. 410 

ఇట్లా ఛెనువృషభంబుల రెంటినిం గంటకుండె తన్నుచున్న రాజలక్షణ ము'ద్రె 
na) QQ 

తుండై న శూ(దునిం జూచి, సువర్ణ పరికర స్యందనారూఢుం డగు నభిమన్యునంద 

నుండు గోదండంబు సగుణంబునేసి మేఘగంఖీర వచనంబుల నిట్లనియె. 411 

నిన్నుం గొమ్ముల. జిమ్మెనో ? కదినెనో ? నిర్భీతివై. గోవులం 

దన్నం గారణమేమి ? మ ద్భుజ సనాథ కోణి నే వేళలం 

దు న్నేరంబులుసేయరా దెజు6ంగవా ? ధూ _ర్రత్యముకా భూమిభృ 

తృన్నాహంబు నొనర్చి 'దెవ్వ(ండవు ? నికా శాసించెదకా దుర్మతీ | 432 

గాండీవియు( జ(క్రియు భూ, మండలి నెడందాసి చనిన మదమత్తు(డవై 

దండింప6 దగనివారల, దండించెదు నీవ తగుదు దండనమునకుకా. 418 

అని వృషభంబు నుదేశించి యి టనిమె. 414 
టె ne) 

కురుధా(తీశ్వర బాహు వప్రయుగళీ గుప్త క్షమామండలి౯ 

బరికింపకా భవదీయ నే(త్రజని తాంభ 8 శెణి దక్క-కా జనుల్ 

దొరు(గం *జూడ రధర్మసంజనిత జంతు(శేణి బాపష్పంబుల౯ా 

గురుశ కి ౯ విదళింతు( జూడు మితనికా గోమూ ర్తి దేవో త్రమా! 415 

జాలి బడనేల ? నా శర, జాలంబులపాలు సేసి చం పెద వీనికా 

భూలోకంబున నిను నే, నాలుగుపాదముల నిపుడ నడిపింతు( జుమీ! 416 
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ఉ. వాచవియైన గడ్డి దిని వాహినులందు జలంబు. (ద్రావంగా 

నీచరణంబు లెవ్వ( డిటు నిర్హళితంబుగ (జేసె, వా(డు దా 

ఖేచరు(డై న వాని మణికీలిత భూషణయు క బాహులకా 
వేచని తుంచివై తు వినువీధికి నేంగిన నేల డా (గినక౯ా. 417 

వ. అని మటియు గో రూపయైన భూదేవితో నిట్లనియె. 418 

చ. అగణిత వై భవుండగు మురాంతకు( డెక్కడ( బోయె ? నంచు నె 

వ్వగల నశించి నేత్రముల వారికణంబులు దేకుమమ్మ [లో 

బెగడకుమమ్మ [మ ద్విశిఖబ్బందముకా వృషలులకా వధింతు నా 

మగ6టిమి (6 జూడు నీ వెజపు మానంగదమ్మ ! శుభపదాయినీ ! 419 

౮ . సాధువులగు జంతువులకు, బాధలు గావించు ఖలుల భంజింపని రా 

జాధము నాయు స్వర్గ, (శ్రీ ధనములు వీటివోవు సిద్దము తల్లీ ! 420 

క, దుష్పజన నిగ్రహంబును, శిషజనానుగ్రహంబు( జేయంగ నృపులకా 

గ్రష్ష విధించె( బురాణ, (ద్రష్టలు నెప్పుదురు *ప పరమధర్మము సాధ్వీ ! 421 

వ. అనిన ధర్మనందనపొత్రునకు వృషభమూ రి నున్న ధర్మ దేవుం డిట నియె.422 

ఊఉ. [(కూరుల(6 జంపి సాధువులకుకా విజయం 3బొనరించునట్టి యా 

పౌర వవంశజాతుండవు భాగ్యసమేతుండ వౌదు తొల్లి మీ 
వా రిటువంటివా రవుట వారిజన్నేతుండు మెచ్చి 4దౌత్య సం 

చారము నేనెం గాదె ! నృపస త్తమ ! భక్తి *లతానుబద్దుడె. 428 

వ. నరేం(ద్రా! మేము ప్రాణులకు దుఃఖహేతువులము గాము. మావలన దుఃఖంబు 

నొందెడు పురుషుండులేండు. వాదివాక్యభేదంబుల యోగీశ్వరులు మోహితులై , 

భేదంబు నాచ్చాదించి,తమకు నాత్మ సుఖదుఃఖంబుల నిచ్చు (పభువని చెప్పుదురు. 

దై వజ్జాలు (గహ దేవతాదులకు ( (పభుత్యంబు సంపాదింతురు. మీమాంసకులు 

గర్మంబునకుం (బాభవంబు (పకటింతురు. లోకాయతికులు స్వభావంబునకు (6 

(బభుత్వంబు సంపాదింతురు. ఇం దెవ్వరికిని సుఖదుఃఖపదానంబు నేయ 

విభుత్వంబు లేదు. పరులవలన దుఃఖంబువచ్చిన నధర్మంబు పరులు చేసిరని 

విచారింపవలదు. తర్కింపను నిర్లేశింపను రాని పరమేశ్వరునివలన సర్వము 

నగుచుండు. అనిన ధర్మ దేవునికి ధర్మనందనపొ(త్రు( డిట్ల నియె. 424 

న గృళించి అ పురుష (వా) లి. బొనరింతునంటివా (చ) 4. దూత సంచారము 
(కచ. ర 5. లతా నిబద్ధుండై (బ. తం.) 
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ధర్మమూ ర్తి వయ్య! థర భకక! వృషరూప!, పరమధర్ము వీవు పలుకు (త్రోవ 
fh బు సూచింప, చాపకరు2( డెగు సథము వచ్చు. 425 

. మతియు దేవమాయవలన భూతంబుల వాజ్మ్యన :బులకు వధ్య ఘాతుక లక్షణ. 

వృత్తి సులభంబునం దెలియరాదు. నీవు ధర్మదెవతవు. కృతయు గమునం దప 

శృెచ దయా సత్యంబులు నాలుగును సీకుం పాదంబు లని చెప్పుదురు. 

(తేతాయుగంబున. బూర్యో క పొదచ తుష్క్టంబున6 (గమంబున3 దప శొచ 

దయా సత్య౭ంబులం దురీయపాదంబు కీణంబయ్యె. ద్వాపరంబునం బాదద్వూ 

యంబు నశించ. కిలియుగంబునందు ని వ్యడువునన యిప్పుడు నీకు ౦ 

బాదత్రయంబు భగ్నంబయ్య. అవశిష్టంబగు భవదీయ చతుర్రపాదంబు నధర్మంబు 

గల్యంతమున న్నిగహింప గమనించు చున్నది. విను మదియునుంగాక. 426 

భరముం బాపి రమావిభుండు గరుణం చాచంబులం (దొక్క6గా 

సిరమె వేడుక నింతకాలము సుఖశ్రీ నొంది భూదేవి త 
థ = | 

చ్చరణస్పర్శము లెమి కూ దకులజుల్ శాసింతు రంచు న్నిరం 

తర శోకంబున నీరు గన్నుల నిడెకా ధర్మజు ! వీక్షించితే ? 427 

అన పరీక్షిన్మహారాజు కలిని నిగహించి ఛర్మ పరిపొలనంబు సేయుట ;- 

అని యిట్లు థర భూదేవరల బుజ్జగించి మహారథు-డైన విజయపొ (తుండు 

(గొక్కాలు 'మెయు౦ంగు 4 దక్క_(దనంబు ధిక్కరించి, దిక్కులకు వెక్కసంబైన 

యడిదంబు బెడిదంబు రుళిపించి, పాపహేతువై న కలి రూపుమాప నుద్యో 

గించిన, వాండు రాజరూపం బుడిగి, వాడిన మొగంబుతోడ భయవిహ్వాలుండై. 
హ సంబు సాంచి తక్పాదమూల విన్య స్తమస్తకుండై (ప్రణామంబు సేసి, 420 

కంపించె దేహమెల్లం, *జంపకు మో రాజతిలక ! శరణాగతు ర 

క&ంపు మని తనకు యొక్. నజంపక కలింజూచి నగుచు జనపతి పలి కెజా.429 

. అద్దనకీ రి సమేతుం, డర్జునపొతుండు భయరసావృతజనుల ౯ 

*నిర్హితుల ( జంప నొల్ల (డు, దుర్భనభావంబు విడిచి తొలంగు దురాత్మా ! 430 

నీవు పాపబంధుంశవు. మదీయ జా హుపాలితంబై. న మహీమండలంబున . నిలువ 

వలదు. రాజదేహంబునందు వ ర్రించు నిన్ను నసత్య లోభ చౌర్య దౌర్జన్య 

i పాపకర్ముం జేయ (వ; పావకర్ముచేయ (ఈం.వా.) “య దధర్మ కృతస్థానం సూచన 
వెళ” (17-22) 2. యీ భూమి (హ) కి. జంపకువే (త) 4. నిర్జించి (క. చ. ట.) 
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(0% 

దురాచార నూయా కలహ కసటి కలు షాలక్షా్మదు లా(శ్రయించు. (సత్య 

శ కం వానంబగు | ఏహ్య దేశ: బ వినార నివ ననాద ధర్మంబుల ) ని గు టహ్మావర్త దిశ [బున యజ సార నిపుణు లైన రు 

యజేశ్యరుండె న హరిం గూర్చి యాగంబు నేయుచున్నవారు. జించు 
జః డ_ ల 

వారలకు సుఖ్మపదానంబు సేయుచు, సకల భూతాంతర్భామియై భగవంతుం 

డెన హారి జం గమస్తాః రంబులకు నంతరంగ  బపారంగంబుల సంచరించు 

దాయువ్రచంచంబున నాత్మరూపంబు మసోరథంబు నిచ్చు6 గావున నిం దుండ 

వలవ దనుచు దండహ స్తుండై న జముని కె వడి మండలా ((గంబు నా౭చిన రాజు 

నకుం గలి యిట్లనియె. 431] 

జగతీశ్వర! నీ యడిదము, ధగధగిత (పభలతోడ6 “దజచుగ మెలయకా 
బెగడెం జి త్తము గుండెలు, వగిలెడి నిత నెందు. జొత్తు భావింప(గడే! 432 

నరేం|ధా! నిను (నారోపిత శర శరాసుని(గ) సర్వ(పదేశంబుల౭దును విలో 

కింపుచు నున్నవా(శ నే నెక్కడనుండుదు నాన తిమ్మనిన రాజన్య శేఖరుండు 

ప్రాణివధ స్రీ ద్యూత పానంబు లనియెడు నాలుగు న్థానంబుల నిచ్చి, మతియు 

నడిగిన సువర్ణ మూలంబగు నసత్య మద కామ హింసా వైరంబు లనియెడు 

పంచ (ప్రదేశంబుల నొసంగి, యితర స్థలంబుల స్పృశియింపకుంశ నియ మించె. 

ఇట్లు కలి నిగహంబుచేసి, హీనంబులై న తపశౌచ దయ లనియెడు మూ(డు 

పాదంబులు వృషభమూర్తియైన ధర్మ దేవుని కిచ్చి, విశ్వంభరకు నిర్భరంబె న 

సంతోషంబు సంపాదించి, 438 

గజనామధేయ పురమున, గజరిపుపీఠమున ఘనుడు గలిమర్షనుండుకా. 

గజవై రి పరాక్రము6డై , గజిబిజి లేకుండ దాల్చే గొరవలమ్మీకా. 434 

అధ్యాయము--౧౮ 

ఇట్లు కృష్ణుని యన్నుగహంబున నశ్వత్తామ జాణపావకంబువలన (బతికి, పరీక్ష 

న్నశేంద్రుండు (బాహ్మణశాప ప్రాప్త తక్షక్షభయంబువలన(6 [బాణంబులు 

వోవునని యెజీంగి, సర్యసంగంబులు వర్జించి, శుకునకు శిష్యుండై, విజ్ఞానంబు 

గలిగి గంగాతరంగిణీ తీరంబునం గశేబరము విడిచె వినుడు. 435 

. హరివా ర అెజు6గువారికి, హరిపదములు దలంచువారి కనవరతం౦బుకా 

హరికథలు వినెడివారికి, మరణాగత మోహసం(భమదు లే దనఘా! 406 

శుభచరితు(డు హరి యరిగిన(, (బభవించి ధరి (త్రినెల్ల 6 ్నబబ్బియు. గలి దా 

నభిమన్యుసుతుని వేళను, (బభవింపక యణ(గియుండె భార్గవముఖ్యా! 187 
= 

ఎ తజుచుగ మెరవన్ (చ) 
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వ. ఇ విధంబునం జతుస్సముద ముద్రితాఖిల మహీమండల సా(మాజ్యంబు 

పూజ్యంబుగా ( జేయుచు నభిమన్యుపుత్రుండు. 438 

ఉ. చేసిన6గాని పాపములు నెందవు చేయ(దలంచి నంతటకా 

జేనెద నన్నమా(త్రమున( జెందు(గదా! కలివేళ పుణ్యముల్ 

మోసము లేదటంచు నృపముఖ్యు(డు గాచె. గలికా మరంద ము 

ల్లాసముతోడ (గోలి విరులం దెగంజూడని తే6టి కై వడికా,. 489 

వ. మణీయుం (దమ త్తులై యవీరులగు వారలయందు వృకంబుచందంబున నొదిగి 

లాచుకొనయుండి చేష్టించు6 గాని, ఢీరులై నవారికిం గలివలని భయంబులే దని 

కలి నంతంబు నొందింపండయ్యె. అనిన విని బుషులు సూతున కిట్ల నిరి. 440 

సి పౌరాణికో_తమ! (బదుకుము "పె క్కాండ్తు తామరసాతుని ధవళ యశము 

మరణశీలురమై న మా కెటింగించితి కల్పితంబగు (క తుకర్మమందు( 

బొౌగలచేం బౌగిలి యబుద్దచిత్తులమై న మము హరిపదపద్య్మ మధురసంబు. 

ద్రావించితివి నీవు ధన్యుల మైతిమి *న్వర్గమేనియు నపవర్షమేని 

తే. భాగవతిసంగలవభాగ్య ఫలముకీడె?, (ప్రకృతిగుణహీనుండగు చ క్రిభ(ద్రగుణము 

లీశ కమలాసనాదులు నెజు(గలేరు,*వినియు వినంజాలననియెడి వెట్టిగలండె ? 

ర్, (శ్రీపంబులు ఖండిత సం, తాపంబులు గల్మషాంధతమస మహోద్య 

దిపంబులు .౨పాషండ దు, రాపంబులు విస్ణవందనాలాపంబుల్ , 442 

క. పావనములు దురితలతా, లావనములు నిత్యమంగళ [ప్రాభవ సం 

జీవనములు లక్ష్మీసం, భావనములు వాసుదేవ పద నేవనముల్. 443 

ఆ. పరమభాగవతు(డు పొండవపొ (తుండు, శుకుని భాషణముల శుద్దబుద్ది 

య విరాజమాను.డై ముక్తియగు విష్ణు, పాదమూల మెట్టు పడనె? ననఘ! 444 

వ. మహాత్మా! విశిష్ట యోగనిష్టాక లితంబు, విష్ణుచరిత లలితంబు, పరమపుణ్యంబు, 

సకలకల్యాణగుణ గణ్యంబు, భాగవతజనా పేక్షితంబు నైన పారీకితంబగు 

భా గవతాఖ్యానంబు వినిపింపు మనిన సూతుం డిట్లనియె. 449 

క. మిముబో(టి పెద్దవారలు, కమలాకుని చరిత మడుగ(గా జెప్పెడి భా 

గ్యము గలిగె నేయ మా జ, న్మము సఫలంబయ్యె వృద్దమాన్యుల మగుటకా. 

క. కులహీను(డు నారాయణ, విలస త్య_థఢథనములు దగిలి పినిపించిన(6 ద 

త్కులహీనత౬ బాసి మహో, జ్వల కులజత్వమును బొందు సన్మునులారా! 444 
ప బాబయి బబ. Pa ల 

1. కాచుకొని (చ) వి, జన్మాంతరములని స్వువ్రమెన (క-చ.ట.ద.బ. వ. సంఘ (హ విపు 
మ ౬ 

భక్తుల సంగంబు వెలకురాదు (క.తం.) 4. వినికి నజ మనియెకి (హ.తం.వా.క.చ.ట.త.గ.జ.ద. 
బ.) 5. బితదుదితా (క.బ.) 
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సీ, ఎవ్వని గుణజాల మెన్న జిహ్వలులేక నళినగర్భాదు లనంతు6 డం్యడ్రు 

కో రెడు విబుధం[ద్రకోటి నొల్లక లక్ష్మీ * పార్టించె నెవ్వని పాదర జము 

(బ్రహ్మ యెవ్వని బాదపద్మంబు గడీగిన జలము ధన్యత నిచ్చె జనుల కెల్ల 

భగవంతుం డనియెడి భ(ద్రశబ్లమునకు నెవ్వ( డర్ధాకృతి నేప్పమిగులు 

ఆ, నే మహాత్ము నాశ్రయించి శరీరాది, సంగకోటినెల్ల సంహరించి 

(పాభవమున 2మునులు పారమహంస్యంబు, నొంది తిరిగి రాకయుందు రెలమి, 

చ, క్రమమున మింటికె యెగయు( గాక విహంగము మింటి దె న పా 

రము గననేర్చునే? హరిపరాకమ మోపినయంత గాగ స 

ర్వోము వివరింప నెవ్వ(డు (ప్రవ ర్లకు( కేశర్యములార! నాదు చి 

త మునకు నెంత గానంబడె. దప్పక చెప్పెద మీకు నంత యుకా. 449 

— పరీకషిన్మహారాజు శృంగివలన శాపంబు నొందుట -__... 

క. వేదండ పురాదీశుండు, కోదంకము చేత(బట్టికొని గహనములో 

వేదండాదుల నొకనాండే దండల( బోవనీక యెగచెకా బలిమికా. £50 

క ఒగ్గములు (దవ్వి పడుమని, యొ గైడు సెనుదెరల వలల నుగోమృగమ్యుల్ 

డ గతిన ( జంపువేడుక, వెగ్గలమై చిత్తమందు వే(టాడింపకా. 451 

క. కోలముల గవయ వృక శా, రూలముల 6 దరతథతు ఖడ్గ ఏరోహిష హరి శుం 

డాలముల శరభ చమర, వ్యాలముల వధించె విభుండు వడి నోలములకా. 452 

ర్, రమ గయులు మెచ్చ సరేం(ద్రు(డు, మృగరాజపరా(క్రమమున మెజసి హరించెకా 

మృగధర మండలమున గల,మృగ మొకగ్యాటి 6 దక్క నన్యమృగముల నెల్ల కా, 

నం ఇట్లు వాటంబై న వెంట తమకంబున మృగంబుల వేంటం దగిలి బుభుక్ష 

పిపాసల( బరి శాంతుండై ధరణీకాంతుండు చల్లని నీటికొలంకులు గానక కలం 

గెడు చిత్తంబుతో6 జనిచని యొక్క తపోవనంబు గని యందు. 454 

స్రీ మెల(గుటం జాలించి మీలితనత్రు(డై శాంతు(డై కూర్చుండి జకతలేక 

(పాణ మనో బుద్ది పంచేందియంబుల, బహిరంగవిీథుల6 బాఅనీక 

జాగరణాదిక న్ధాన్న్వతయము దా6టి పరమమై యుండెడి పదము దెలిసి 

(బహ్మభూతత్వ “సంపా _ప్ప్యవి(క్రియు( డయి యతిదీర్ల జటలు ద న్నావరింస, 

1. వర్షించె నెవ్వని వక్షమందు (ట్ర ౨.ఘనులు (చ.ట.జ.డ.ద.) లి.డయ్యెమహాత్యులార (ట.) ను 
? 

డార్యకులార నాదు (డ); డౌమునులారా నాదు (తం. వా.) ““అహం హీ పృష్టో ఒర్యమణో భవద్శ్భిః”” 

(మూ. 18.98). ఓ. నురలు మృగములన్, డగ్గణిచంపెడు వేడుక (తం.వా.) 5. రోహిత (హ.తం.వా.) 
శ్. మృగ ముల నెల (జ) 7.సం_పాప్ర్త విశాంతుండై (హ);నం(ా ప్తి వికియుండ యి.(వా) “టబహ్మభూత 

మువి(క్రియమ్' (18-26). 
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నలఘు రురుచర్మధారియై యలరుచున్న, తపసి( బొడగని ళోషిత తాలుండగుచు 
నెండి తడిలేని కుత్తుక నెలు(గు డింద, మందభొషల డగ్గజీ మనుజవిభు(డు. 455 

. తోయములు దెమ్ము మా కీ, తోయము వే(టాడువేళశ( దొల్లి పొడమ దీ 
తోయమ్ముక్రియ జలదాహము, తోయమువారలును లేరు దుస్సహ మనఘా! 

= అని భూవరుండు శమీకమహాముని సమాధినిష్టుండును హరిచింతాపరుండునైై 

యుండుట విచారింపక, ADT 

కన్నులుమూసి బ్రాహ్మణుడు గర్వముతోడుత నుస్నవా(డు చే 

సన్నలనై న రమ్మన(డు సారజలంబులు దెచ్చి పోయ (డే 

మన్ననలిె న జేయ (డు సమ(గఫలంబులు వెట్ల6 డింత సం 
వూ లు 

పన్నత నొందెచే? తన తపశ్చర ణాపతిమ (పభావముల్. 458. 

వారి( గోరుచున్నవారికి శీతల, వారి నిడుట యెట్టివారికై స 

వారితంబు గాని వలసినధర్మంబు, వారి యిడ(డు దాహవారి గాండు. 459 

. అని మనుజేశ్వరుండు మృగయా వసరాయత తోయదాహ సం 

జనిత దురంతరోషమున సంయమి దన్ను. దిరస్కరించి పూ 

జనములు సేయ డంచు మృతసర్చము నొక్కటి వింటికోపునకా 

బనివడి తెచ్చి వె చె నటు (బ్రహ్మమునీం(ద్రుని యంసవేదికకా. 460 
రాం 

ఇటు వృథా రోషదర్పంబున మునిమూ(పున గతాసువెన సర్బ్చంబు నిడీ,. 
గా రా 

నరశ్వరుండు దన పురంబునకుం జనియె. అంత సమీపవర్తుల్లై న మునికుమా 

రులు సూచి శమీకనందనుండై న శృంగికడకుం జని. 461 

* నర గంధగజ స్యందన, తుఠరగంబుల నేలు రాజు తోయాతురు(డై 

పరగ న్నీ జనకునిమెశ, నురగము. దగిలించి పోయె నోడక తండ్రీ! 462 

, అని పలికిన సమాన వయో రూప మునికుమార లీలాసంగిమైన శృంగి శృంగం 

బులతోడి మూ రి ధరియించినటు విజృంభించి రోషసంరంభంబున నదరిపడి 

(బల్యన్నంబుల భుబించి పుషంబులగు" నరిష్టంబులం టోలె బలిసియు, ద్వారం 

బులం గాచికొనియుండు సారమేయంబులపగిది దాసభూతులగు క్షత్రియాభాను 

లెట్లు (బ్రాహ్మణో తములచే స్వరక్షకులుగ నిరూపితులె రి? ఆట్లివార లెట్లు 
౧ Pt) QQ ల ౧ 

తద్భృహంబుల భాండసహితంబగు నన్నంబు భుజింప నరు లగుదురు? తతత ౦ 
గ పా 

బులె న (ద్రోహంబు లెట్లు నిజస్వామిం జెందు నని మజియు) నిట్రనియె. 468. 
ర గా య 

Ee FT eT TN 

1. పరపుషంబులం బోలి (హ. తం. వా.) 
(A) 
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ఉ. ఆడ(డు దన్ను దూషణము, లా[శమవాసుల.గాని చైరులం 

గూడ(డు, కందమూలములు కూడుగ. దించు సమాధి “చి త్తుండై 

వీశండు లోనిచూడ్కులను, విషుని. దక్క. బర్న్మ్పపపంచముం 
ణి Co 

జూక (డు మధ్దురుండు ఫణి జుట్టంగఎటికి ? రాచవానికికా. 464 

ఉ. పోము హిరణ్యదానములు పుచ్చుకొనంగ, ధనంబు లేమియుం 

'దేము, సవంచనంబులుగ దీవెన లిచ్చుచు వేసరింప6గా 

రాము, వనంబులకా గృహవిరాములమై నివసింప( జెల్ల రే | 

పామును వైవంగాందగునె? (బహ్మమునీం[ద్రు భుజార్గళంబునకా. 465 

క. పుశమింగల జనులు వొగడ6గ౮, గుడుతురు గట్టుదురుకాక కువలయ పతులై 

యడవుల 'నిడుమల (బడియెడి,బడుగుల మెడ నిడ(గ(దగునె?పన్న గ శ వముళా. 

క. భగవంతు(డు గోవిందు(డు, జగతిం బెడంబాసి చనిన శాసింపంగా( 

2వగు వరులు లేమి దుర్దను, లెగసి మహాసాధుజనుల నేశణెద రకటా! 467 

క. జాలకులార ! ధరి (తీ, పాలకు శపియింతు ననుచు కబలువిడిని విలో 

లాలకు (డగు మునికుంజర , బాలకు.6 డరిగెం (దిలోకపాలకు లదరకా. 468 

వ. ఇట్లు రోషించి కౌళికీనదికిం జని జలోపస్పర్శనంబు నేసి, 169 

ఉ. ఓడక వింటికోపున మృతోరగముం గొనివచ్చి మాజు మా 

టాడకయున్న మజసకు నంసతలంబున.6 బెటి దుర్మద 
జ టి 

కడం జరించు రాజు హారకేశవు లడ్డినవై న జచ్చు (టో 

యేడవనా(డు తక్షక ఫణీం(ద్ర విషానల హేతిసంహతికా. 470 

వ. అని శమీకమహామునికుమారుండై న శృంగి పరీకిన్న ర0(ద్రుని శపియించి,నిజా 

శమంబునకు( జనుదెంచి, కంఠలగ్న కాకోదర క శేబరుండై న తం(ఢిం జూచి. 

క. ఇయ్యెడ నీ కంఠమునకు, ని య్యురగశవంబు దెచ్చి యిటు చేర్చిన యా 

యయ్య నింక నేమి సేయుదు?నెయ్యంబులు లేవు సుమ్ము నృపులకు(దండ్రీ! 472 

శా. (పారంభంబున వే(టవచ్చి ధరణీపాలుండు మా తండ్రిపై 

నేరం బేమియు లేదు సర్పశవము న్నే6 డు్యగు(.డై వైచినా( 
రి రి 

డీరీతికా, ఫణి (క్రమ్మజ౯ [బతుకునో [ హింసించునో ! కోఅలకా 

రారే ! తాపసులార ! దీని. దివరే ! రకింపరే ! (మొక్కాదకా, 478 
లో టో ల ల లలో పు బోటు టు 

నష్ట (కం హి ల ్తగువారు (తం. వా.) కి. బలువడిని (తం. వా.) 
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అని సర్పంబు( దిగుచు నేర్చులేక యెలుంగె త్రి విలపించుచున్న కుమారకు. 

రోదన ధ్వని విని, యాంగిరసు.డై న శమీకుండు సమాధి. జాలించి, మెల్లన. 

గన్నులు దెజచి, మూ6ప్పున (వేలుచున్న మృతోర గంబు సీకించి తీసి పొజవైచి 

కుమారకుం జూచి. 4/4 

. ఏకీడు నాచరింపము, లోకులకుకా మనము సర్వతోక సముల ముకా 

శోకింపనేల? పుతక! కాకోడర మేల వచ్చె? గంఠంబునకున్. 479 

+, అని యడిగిన తండికి( గొడుకు రాజువచ్చి సర్పృంబు వై చుబయుం దాను శపిం 

చుటయును వినిపించిన6 దండి కొడుకు వలన సంతసింపక యి ట్రనియె. 476 

బెట్టదమగు శాపమునకు, దట్టపు దోహంబు గాదు ధరణీకాంతుం 

గట్టా ! యేల శపించితి ?, పట్టీ ! తక్షక విషాగ్ని పా లగు మనుచుకా. 477 

. తలికడుపులోన దగు6డె (క్రమ్మఅ(, గమలనాభు కరుణం గలిగి(నాడు 
రా థి ర్ల G 

బలిమి గలిగి (పజల బాలింపుచున్నాండు, దిట్ట"వడుగ! రాజు దిట్టం దగునె గ 

, కాపరిలేని గొల్లియలకై వడి. గంటక చోరకోటిచే 

నెపజియున్న దీ భువన మీశుండు కృష్ణుండు లేమి నిట్రిచో 

భూ పరిపాలనంబు సమబుద్ది నితం డొనరింప( జెల్ల రె | 

యీ పరిపాటి (దోహమున కిట్టు శపింప6గనేల ? బాలకా! 479 

* పొపంబు నీ చేత. (బాపించె మన కింక రాజు నశించిన రాజ్యమందు 

బలవంతు6 డగువా(డు బలహీను పశు దార హయ సువర్ణాదుల నపహరించు 

జార చోరాదులు సంచరింతురు (పజ కన్యోన్య కలహం౦ంబు లతిశయిల్లు 

వై దికంబై యున్న వర్ణా మాచార ధర్మ మించుక లేక తప్పిపోవు 

. నంతమీ(ద లోకు లర్ల కామంబుల 6, దగిలి సంచరింప ధరణి నెల్ల 

వర్గ సంకరములు వచ్చును మర్కట, సారమేయ కులము మేర. బు[త్ర! 480 
ధి 

భారతవంశజుం బరమభాగవతుకా హయమేధయాజి నా 

చారపరుకా మహానయ విశారదు రాజకులై కభూషణుకా 

సీరము గోరి నేడు మన నలకువచ్చిన భక్తి నర్జి స 

త్క్యారము సేసి పంప జను. గాక! శపింపంగ నీకు ధర్మ మే 7 481 

భూపతికి నిరపరాధవము, శాపము డా నిచ్చె బుద్ధిచాపలమున మా 

పాప(డు వీ6 డొనరించిన, పొపము దొల.గించు కృష్ణ! పరమేళ! హరీ! 482" 
rn TP SE a ERE WI” TN TT em 

1. పడుచ (జ. డ్. వా); పడుచు (తం); 2, యర్థ్భ క్రి (తం. వా.) 



[పథమ 

క్, 

వ. 
ee Ne er le we ee అని 

స్కంధము 79 

హొడిచిన( దిట్టినం గొట్టిన, బడుచుందురు గాని పరమ భాగవతులు దా 

రొడ(బడరు మాటు నేయంగ.. గొడుకా! విభు. డెగ్గునేయ( గోరండు నీకుకా. 

*చెలంగరు కలంగరు సాధులు, మిళితములై. పరులవలన మేలుం గీడుజా 

నెలకొనిననై న నాత్మకు, నొలయవు సుఖ దుఃఖ చయము “*లు[గము లగుచుకా. 

అని యిట్లు శమీక మహామునిం [ద్రుండు కొడుకు సేసిన పాపంబునకు సంతా 

పంబు నొందుచుండే. 484 

అనాంయయు ౧౯ 

అంత *(శమీక (పేషితుం డగు శిష్యుని వలన) నా మునికుమారకు శాపంబు విని 

యా యభిమన్యు ప్యుతుండు (కామ [కోధాది విషయాసక్తుండగు) తనకు (తక్షక 

విషాగ్ని విర _క్తివీజం బగు ననుచు గరినగరంబునకుం జని యేకాంతంబున,485 

—: పరీకి న్మహారాజు వి|పశాపంబు నెజింగి ప్రాయోపవిష్తుం డగుట 2: 

ఏటికి వేట బోయితి? మునిందుండు గాఢసమాధి నుండగా 

నేటికి. ద ద్భుజా(గ్రమున నేసితి సర్పశవంబు( దెచ్చి? కినే 

డేటికి. బాప సాహసము ల్మీకియ( జేసితి? దై వయోగముకా 

దా(ట(గ రాదు వేగిరమ *తథ్యము గీడు జనించు ఘోరమె, 486 

పాము విషాగ్ని కీలలను (బాణము లే(గిన నేంగు(6 గాక యీ 

భూమియు రాజ్యుముకా సతులు భోగము బోయిన బోవు గాక సౌ 

దామిని( బోలు జీవనము. దథ్యముగా( దలపోసి యింక నే 

నేమని మాటు దిట్టుదు? మునీం(ద్రకుమారకు దుర్నివారకుకా. 487 

. రాజ ననుచు బోయి రాజ్యగర్వుంబున, వనము కొజకు వారి వనము సొచ్చి 

దందశూక శవము దం(డ్రిపె వై చినం దొలియ ( దిట్ట కేల పోవు? సుతు(డు. 

గోవులకు౯ (బ్రాహ్మణులకు, దేవతలకు నెల్లప్రొద్దు. 'దెంపున. గీడుం 

గావించు పాప మానస, మే విధమున. బుట్టకుంశ నే వారింతున్. 489 

అని వితర్శ్కి_౦చె. 490 
WT ETS ఆం ONT WN New 

1. అలగరు (క.చ.ట.త.ప.జ.బ. ) 2. యుగ్మము లగుచుకా (తం.వా.) ఈ వాక్యము (వాత 

(పతులలోళేదు; మూలముననులేదు. శి. నేనేటికి( (తం. వా”) 4. తాపమునే(డు (త). 
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శ్రీమహాభాగవతము. 

దామోదర పదభ కిం, గామాదుల గెల్బినాండు గావున గరుణకా 

భూమీస6 డలుగ( డయ్యెను, నామర్థము గలిగి 'దోషసంగికా శంగికా 491 

అంత మునికుమారుండు శపించిన వృ తాంత మంతయు నిట్లు వితర్శ్మి_౦చి, తక్షక 

వ్యాళ విషానల జ్వాలా జాలంబునం దనకు సప్తమ దినంబున మరణం బని 

యెజింగి, భూలోక స్వర్షలోక భోగంబులు హేయంబు లని తలంచి, రాజ్యంబు 

విసర్జించి, నిరశన దీక్షొకరణంటు సంతల్చించికొని, 492. 

తులసీ సంయుత దె దె త్యజి త్పదరజ స్లోఫమంబు కంెటెకా మహో 

అమె దిక్చ్పతిస ఎ౨ఘ సంయుత జన తే త్పౌభాగ్య *సంధాయియై 
రా 

0 
ఠా 

లిదోషావళి నెల్ల ( కేబాప్ప్ర దివిష దంగా పవాహాంబు లో 

పలికిం బోయి మరిష్యమాణు( డగుచుం (చాయోపవేశంబునకా. 498 

=. చితము గోవింద పదా, యత్తము( గావించి మౌనియె తనలో నే 

తత్తఅము లేక భూవర, స_త్రము(డు వసించె “ము క్ర సంగత్యమునకా. 494 

ఇట్లు పాండవ పౌ(తుండు ముకుంద చరణారవింద వందనానంద కందాయమాన 

మానసుండై. విష్ణుపదీ తీరంబునం (బ్రాయోపవేశంబున నుండుట విని (సకలలోక 

పావన మూర్తులు మహానుభావులు నగుచు( దీర్ణంబునకుం దీర్హత్వంబు లొసంగ 

మర్జులె న యతి, విశ్వామిత్ర, భృగు, వసిష్ట, పరాశర, (వ్యాస భరద్వాజ, 

పరశురామ, దేవల, గౌతమ, మెతేయ, కణ్వ, కలశసంభవ, నారద, పర్వతాదు 

వె న [బహర్షి, దేవర్షి, రాజర్షి పుంగవులు, కౌండబుపులె న యరుణాదులు, 
ల ం్న ॥ ర్మ 04 రా a 

మజీయు నానాగొ(త సంజాతులె న బుమలును * (శిష్య (పశిష్యస మెతులె ) 
QQ 

యేతెంచిన వారలకు దండ |ప్రణామంబులు నేసి కూర్చుండ నియోగించి. 495 

కమ్మజణ నమ్మునివరులకు, నమ్మనుజే:[ద్రుండు (మొక్కి హర్షాశుతతుల్ 

(గమ్మ6గ ముకుళితకరు(డ , సమ్మతముగ( జెవ్చె నాత్మ సంచారంబుకా. 496 
(CR 

డల పావకు లు లు త్రము లయ్యలార [నా 

ము వాయు మా రము. గవ పాపరులార 1 విధించి చెప్పరే 1 497 

జ (జ) 2. సంహాదియై (త.చ.త.జ.) లి. దాపెడి వియద్గంగా (జ. ద.) 4. ముక్త 
(త.ట.డ.) దాం తం. వా. (తాళపు _పతులళొ లేద్వ, మూలమునను లేదు. -) 
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ఉ. భూసురపాద రేణువులు పుణ్యుల (6 జేయు నరేం(దులకా ధరి 

(తీసురులార! మీ చరణరేణు కణంబులు మేనుసోక నా 

చేసిన పాప మంతయు నశించె( గృతార్లుండ నె తి 'నెది నే( 
డ్ Qe ) 

జేసిన ముక్తి పద్దతికి. జెచ్చెర బోవంగవచ్చు. జెప్పరే. 498 

క. భీకరతర సంసార, వ్యాకులతకా విసిగి దేహవర్ణనగతి నా 

లోకించు నాకు దక్షక, కాకోదర విషము ము క్రికారణ మయ్యెకా. 

ఏపారు నహంకార, వ్యాపారమునందు ముని (గి వర్తింపంగా 

నాపాలిటి హరి భూసుర, శాప వ్యాజమున ము కసంగుని( జేసెకా, 500 

మ. ఉరగాదీశ విషానలంబునకు మే నొప్పింతు శంకింప నీ 
శర సంకల్పము నేడు మానదు “భవిష్య జన్మ జన్మంబు లకా 

హరి చింతా రతియుకా హరి(ప్రణుతి భాషాకర్షనాసక్తియుకా 

హారి పొదాంబుజ సేవయుజా గలుగ మీ ర ర్థి౯ా (బసాదింపరే. 501 

క. చూడు(డు నా కల్యాణము, పాడు(డు గోవిందు మీది పాటలు దయతో 

నాడుండు హరిభ కుల కథ, లే డహములలోన ముక్తి కేంగంగ నిదటకా. 502 

క అమ్మా! నిను. జూచిన నరు( బొమ్మాయని ము క్రికడకు( బుత్తు వ6ట కృప౯ా 

లెమ్మా సీ రూపముతో, రమ్మా నా కెదుర గంగ! రమ్యతరంగా! 503 

ox 

వ. అని తనకు మీ(ద నయ్యుడి జన్మాంతరంబులందై న సర్వజంతు సౌజన్యంబు సంధి 

ల్లుంగాక యని, గంగా తరంగిణీ దక్షిణ కూలంబునకా బూర్వా[గ్ర దర్భాసనం 

బున ను_తరాభిముఖుండై. యుపవేశించి, జనమేజయు రప్పించి రాజ్యభారంబు 

సమర్పించి, యత్నంబు సంసారబంధంబునకు( దప్పించి, చిత్తంబు హరికి 

నొప్పించి, పరమభాగవతుండై న పాండవ ప్యొతుండు (ప్రాయోపవిష్టుండై 

యున్న సమయంబున. 504 

క. ఒతిలి పొగడుచు సురలు వి, య తలమున నుండి మెచ్చి యలరుల వానల్ 

మొతములై కురిసిరి నృప, సత్రము'పై భూరి భేరి శబ్దంబులతోకా. 505 
వ. ఆ సమయంబున సభాసీనులై న బుమ లిట్లనిరి. 506 

క్షితినాథో త్తమ! నీ చరిత్రము మహాచిత్రంబు మీ తాత లు 
గ తపోధన్యులు విష్ణవార్శ్వ పదవికా గామించి రాజన్య థో 

భిత కోటీర మణి(ప్రభాన్విత మహాపీఠంబు వర్జించి రు 
న్నతులై స్వు మహోన్నతుండపవుగదా! నారాయణధ్యాయివై . 507 

FSI INL SNIP PNP nt 

1. నెద్దియకా (హు) ప్త భవిష్యజ్ఞన్మ కర్మంబులకా (బ).. 

[6] 
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మ. వసుధాధీ శ్వర! నీవు మ_ర్హ్యతనువున్ వర్షించి నిళ్ళోకమై 

వ్యసన చ్చేదక మె రజోరహితమె వరించు లోకంబు స 
(sn QQ నల! 

ర్వ్యసమత్వంబున జేరు నంతకు భవద్వాక్యంబు లకా వించు నే 

'దెసకుం బోవక చూచుచుండెదము సీ దివ్య పధావంబులకా. 508 

వ. అని యిట్లు పక్షపాత శూన్యంబులును మహనీయ మాధుర్య గాంభీర్య సౌజన్య 

ధుశ్యంబులును నె న భాషణంబు లాడుచు మూ(డతులోక ంబులకు నవ్వలి దైన 
యా ర్తి 

సత్యలోకంబునందు మూ_ర్రిమంతంబులై నెగడుచున్న నిగమంబుల చందంబునకళా 

దేజరిల్లుచున్న బుషులం జూచి భూవరుండు నారాయణ కథా(శవణ కుతూ 

హలుండై నమస్కరించి యిట నియె. 909 
ద దొ 

క, ఏడుదినంబుల ముకిం, గూశ6గ సేరీతి వచ్చు గురు సంసార 

కీడన 'మే[కియ నెడతెగు., జూడు(డు మా తం[డ్రులార! [శుతివచనము ల౯-.510 

శాం 1వాపానందులు (బహ్మబోధన కఖాపాదీణు లాత్మ్మప్రభా 

లు ప్తాజ్ఞానులు మీర లార్యులు దయాళుత్వాభిరాముల్ నునో 

గు_పంబుల్ సక లార్హజాల ములు మీకుం గానవచ్చుం గదా! 

సపాహంబుల ము కి కేంగెడు గతికా జరిపించి భాషింపరే. 511 

వ. అని యు _త్తరానందనుం డాడిన వచనంబులకు మును లందటు( (పత్యు త్తరంబు 

- విమక్శించు నెడ దై వయోగంబున. ర్ 12 

—: శుకమహర్షి పరీక్షిన్మహారాజు నొద్ద శకేతెంచుట ; -- 

(పతినిమేషము పర(బహ్మంబు వీక్షించి మది జొక్కి వెలుపల మటలుచువా(డు 

కమలంబు మీ(ది భృంగములకై వడి మోముపైన నెజపిన కేశపటలివాండు 

గిజ వాసి మాయ *నంగీకరించనిభంగి వసనంబు గట్టక వచ్చువా(డు 

సంగి గాడని వెంట( జొటు భూతములు నా బాలుర హాసశబ్దములవా (డు 

తే. మహిత పద జాను జంఘోరు మధ్య హస్త, బాహు వక్షో గళానన ఫాల కర్ణ 
నాసికా గండము స్తక నయనయు గళు( డైన యవధూతమూ ర్తి వాడరుగుదెంచె, 

ఊఉ. ఈరని లోకులం గినిసి యెగ్గులు వల్కనివాండు గోరికల్ 

గోరనివాండు గూటువల6 గూగనివాండు వృథా_పపంచము౯ 

జేరనివాండు ది వగతి( జేరిన లాభము సూచి తుష్పు(డై 

నెరనివాని చందమున నేర్పులు సూపెడుదా(డు వెండియుకా. ర్] 4 
ట్ స స I బస జ జ ఇ. 

రీ 

AON 1. హ్రప్తుల్ పెద్దలు (చట) 2. లుప్పాజ్ఞాన మహాంధకారులు. 8. గిర (క.చుటత.) 
4. నంగీకరించిన భంగి (తం. వా.) 
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౮, 

em 

ఆ మ్మహాత్ము "షోడ శాబ్ద వయో రూప, గమన గుణ విలాస కౌకలములు 

ము_క్తీకాంత సూచి మోహిత యగు నన, నితర కాంతలెల్ల నేమి చెప్ప! 515 

. వెల్టితనము మాని విజ్తానమూ ర్హియై, (బహ్మభావమునను2బర్యటింప 
వెల్లి యనుచు కశుకుని వెంట నేతెంతురు, వెల(దు లర్భకులును వెల్లు లగుచు. 516 

ఇట్లు వ్యాసన౨దనుం డైన శుకుం డరుగు దెంచిన నందలి మునీం(ద్రు లా మహాను 

భాపుని (పభావంబు తెజం గజు౨గుదురు గావున నిజాసనంబులు విడిచి (ప్రత్యు 

క్లానంబు సేసిరి. పాండవపొత్రుండు నా యోగిజన శిఖామణికి నతిధిసత్కా 

రంబు గావించి దండ(పణామంబు సేసి పూజించ. మటియు [గహ నక్షతతారకా 

మధ్యంబునం దేజరిలు రాకాసుధాకరుండునుం దోలె (దిహరి, దేకరి , రాజరి 
గం యె యి య 

మధ్యంబునం గూర్చుండి విరాజమానుండై న శుకయోగీం(ద్రుం గనుంగొని. 517 

ఫాలము నేలమోపి భయభ క్రలతోడ నమస్కరించి భూ 

పాలకులో త ముండు కరపద్మములకా ముకుళించి నేండు నా 

పాలిటి భాగ్య మెట్టిదియొ! పావనమూ ర్తివి పుణ్యకీ_ర్తి వీ 

వేళకు నీవువచ్చితి వివేక విభూషణ ! దివ్యభాషణా! ఫ్ 18 

అవధూతో త్తమ! మంటి నేడు నిను డాయం గంటి నీవంటి వి 

(పవరుకా బేర్కొను నంతటక౯ా భసితమౌ పాపంబు నా టోంటికిన్ 

భవడాలోకన భాషణార్చన పద (ప్రకొళన స్పర్శనా 

ది విధానంబుల ముక్తి చేపడుట చింతింపంగ నాశ్చర్య మే 7 " 519 

హరిచేతను దనుజేంద్రులు, ధర (మగెడుభంగి నీ పదస్పర్శముచే 

గురు పాతకసంఘంబులు, “పౌరిమాలు(గదయ్య యోగిభూషణ ! వింపే. 580 

ఎల మికా మేనమటిందియై సచివు(డై యే మేటి మా తాతలన్ 

బలిమి౯- గాచి సము[దము,[ద్రిత ధరం బట్టంబు గట్టించె న 

య్యలఘుం డీశుండు చక్రి రక్షకుండు నా కన్యుల్ విపషద్రక్షకుల్ 

గలరే ? వేండెద భకి, నా గుణనిధిం గారుణ్య వారాన్నిధికా. గ్21 

అవఃక మారుడ వెన నీ దర్శన మాజడి( బోనేర దధభిముతార 
ర "2 ర్లు థి 

సిప్ గావించుట సిద్దంబు నెండెల్లి దేహంబు వర్ణించు దేహాధారి 
a (a) 

“కేమి చింతించిన నేమి జపించిన నేమి గావించిన నేమి వినిన 

నేమి సేవించిన నెన్నండు సంసార పద్దతి. బాసిన పదవి గలుగు 

స మ. 

1. మందహాస (క.ట.డ.) 2. పరిణమింప (ద) వ. నుతుని (హృ 4. పొరిదూలు (హ). 
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మాలిని. 
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నుండుమనరాదు గురుడవు యోగివిభుండ, వరయ మొదవును దబిదికిన యంత 

తడవుగాని మె క దెస నుండవు కరుణతోండ, జెప్పవే తండ్రి ము క్రి కింజేరు తెరువు. 

అని పరీక్షిన్నరేం్యద్రుండు బాదరాయణి నడిగె నని చెప్పి. ర్ిరి 

= రాజీవహప[త లోచన! రాజేంద్ర కిరీటఘటిత రత్నమరీచి 

(భాజిత పాదా:భోరుహ ! భూజనమందార నిత్య పుణ్యవిచారా ! 524 

అనుపమ గుణహారా ! హన్యమానారివీరా ! 

జన వినుత విహారా ! జానకీ చిత్త చోరా ! 

దనుజ ఘనసమీరా ! దానవ శ్రీ) విదారా ! 

ఘన “కలుషకరోరా | 2ంధి గర్వాపహారా ! ర్ శిర 

గద్య. ఇది శ్రీపరమేశ్యర కరుణాకలిత కవితా విచి[త్ర, కేసనమంతి) పుత్త, సహజ 

నాండిత్య, బి పోతనామాత్య (ప్రణీతంబై. న, (గ్రమహాభాగవతం బను మహాప్పరా 

అణఅంబునందు, వై మిశారణన్ల వర నంబును, కౌనకౌదుల (పశ్నంబును, సూతుండు. 

రాయణావతార సూచనంబు నేయుటయు, వ్యాసచింతయు, నారదాగమ 

నంబును' నారదుని పూర్వకల్ప వృ త్తాంతంబును, ప్పత్రకోకాతురయెన (ద్రుపద 
రాజనందస వర్జునుం డశ్వత్తామను దెచ్చి యొప్పగించి విడిపించుటయు, భీష్మ 

నిర్యాణంబును, ధర్మనందను రాజ్యాభి షేకంబును, గోవిందుని ద్యారకాగమ 

నంబును, విరాటకన్యకా గర్భ పీడ్య [మానుండై న యర్భకు నశ్వత్రామ దాణా 

నలంబువలన- చాపి విష్షుండు రకించుటయు, పరీక్షిజ్రన్మంబును, గాంధారీ 

ధృతరాష్ట్ర విదుర నిగ్గమంబును, నారదు=డు ధర్యజునికి. గాలసూచ నంబు సేయు 

టయు, రృష్టావకార వి సర్తన9ంబు విని పాండవులు మహాపథంబునం జనుటయు, 

దిగిజయంబు సయుచు చు నభిమ మన్ను పుతుండు శూ ద్రవాజ లక్షణుండగు కలి 

గర్వుంబు గర్వంబు మాపి గో వృషాకారంబుల నున న్న ధరణీ ధర్మ దేవతల నుద్ద 

రించుటయు, శృంగి శాపభితుం డై యు త్తరా నంచనుండు గంగాతీరంబునం 

బాయోవవేశంబున నుండి శకదర్శనంబు * సేసి మోకోపొయం బడుగుటయు, 

ను కోథలుగల (ప్రథమ స్కంధము సంపూర్ణ ము. 26 నను కథలుగల (పథమ స్కంధము ంపూర్ణ ము 526 

8 

మ మట మ టంట రట న నాట టంట లా 

1. కలహ (చ. హు 2. కంసగర్వాప హోరా! (జ). 
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—_@_ 

ద్వితీయస్యం౦ంధము 

క్ (శ్రీమద్భ క చకోరక, సోమ 1! వివేకాభిరామ ! సురవినుత గుణ 
సోమ ! నిరలంకృతాసుర, రామా సీమంతసీమ ! రాఘవరామా ! 

అధ్యాయము - ౧ 

వ. మహనీయ గుణగరిషులగు నమ్మునిశేష్లులకు నిఖిల పురాణవ్యాఖ్యాన వె ఖరీ 
| © © రి రా 

సమెతుండై న సూతుం డిట్లనియె. అట్లు పరీక్షిన్న రేంద్రునకు శుకయోగీింద్రుం 
వూ (ag) య 

డిటనియె. 
గ్ా 

__ శుకుడు పరికితునకు ము క్తి మార్గంబు. 'దెల్పుట :--- 

కీతిపతి ! నీ ప్రశ్న సిద్దంబు మంచిది యాత్మవే త్ర తలు మెత్తు రఖిలకుభద 

మాకర్ణ సీయంబు లయుతసం ఖ్యలు గల వందు ముఖ్యం బిది ఏ 1యభఖిల వరము 

గృహములలోవల గృహ మేధులగు నరు లాత్మత_త్వము లేశమెన నెటు6గ 

రంగనారతుల నిదాస క్తి జను రాత్రి, పోవు. గుటుంబార్జ బుద్ది నహము 

ఆ. పన కళ్యత పుత్ర బాంధవ దేహాది, సంఘమెల్ల 6 దమకు సత్యమనుచు 

pm 

గా(పురములు నేసి కడపట జత్తురు, కనియు( గాన రంత్యకాలసరణి. 3 

క. కావున సర్వాత్మకుండు మ, హావిభవుండు విష్ణు డీశు( డాకర్షింప౯ా 

'నేవింసను వరి ంపను, భావింపను భావ్యు( డభవభాజికి నధిపా 1 4 

ఆ. జనుల కెల్ల శుభము సాంఖ్యయోగము దాని, వలన ధర్మనిష్టవలన నైన 

నంత్యకాలమందు హరిచింతసేయుట, పుట్టువునకు ఫలము భూ వరద! స్ 

తే. ఆరసి నిర్ష్ణణ(బహ్మంబు నా(శయించి, విధి నిషేధము లొల్లని విమలమతులు 

సేయుచుందురు హరిగుణ చింతనములు, మానసంబుల 3నెస్పుడ్రు మాన వేం[ద్ర | 
న Te NOR NN ల లట ల కంల మ టల టల కంల టల 

1. యధికతరము (తం. వా. .) 2 నివృత్తులై వలయు మునులు ( (దః నివృ త్ర త సద్విమల మతులు 

(వ్య; నివృ త్తి.. (తం. వా. .) లి. దలపుచు (క); దల (చుచు (హ ); న్నేపొ ద్దు (తం. వా. -)- 
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క్త 

తరల, 

OX 

శ్రీమహాభాగ నతము 

దె (పాయనుండు మా తండ్రి ద్వాపర వేళ (బ్రహ్మసమ్మితమైన భాగవతము 
రా యు 

పఠనంబు నేయించె (బహ్మళర్పరు(డనె యు తమళోక లీలోత్సవమున 
యా అణాల గా 

నాకృష్ణ చిత్ఫుండనై పఠించితి నీవు హరిపాద భక్తుండ వగుట (జేసి 
Eo) 

యమెతి(గింతు వినవయ్య ! యీ భాగవతమున విష్ణు సేదాబుద్ది విస్తరిల్లు 

మోక్షకామునకును మోక్షంబు సిదించు, భవభయంబు లెల్ల ( బాసిపోవు 

యోగి సంఘమునకు నుత్తమ (వ్రతములు, వాసుదేవ నామవర్ధనములు, 7 

హరి నెబుంగక యింటిలో బహుహాయనంబులు మతు(డై 

పొరలుచుండెడి వెల్లి ముక్తికి బోవనేర్చునె ? వా(డు సం 

సరణముం బెడబాయ( డెన్న(డు సత్య మా హరినామ సం 

స్మరణ మొక్క ముహూ ర్రమా(త్రము సాలు మ 

కౌరవేశ్వర 1 తొల్లి ఖట్వాంగు(డను విభుం డిల శగేడుదివుల నేలుచుండి 

శ(క్రాది దివిజులు స గామభూముల న్నుగదానవులకు నోడి వచ్చి 

తమకు( దో గడిగిన ధరనుండి దివికేగి దానవవిభుల నందజ వధింప 

వరమి త్తు మనుచు దేవతలు సంభాషింప జీవితకాల ౭బు చెప్పు డిదియ 

వరము నాకు నొండు వర మొల్ల ననవు,డు, నాయు వెళముహూర్త మంతతడవు 

గల దటంచు6 బలుక గగనయానమున న,మ్మానవేశ్వరుండు మహికి వచ్చి, 9 

గిరులం బోలెడి కరులను హరులం దన (ప్రాణదయితలై మనియెడి సుం 

దరులను హిత నరులను బుధ, వరులను వర్షించి గాఢ వైరాగ్యమునకా. 10 

గోవిందనామ కీ ర్రనం, గావించి భయంబు దక్కి ఖటాషంగ ధరి 

(తీవిభుండు సూజగొనియెను, గె వల్యము దొ రెండు గడియల లోనకా. 11 

వినుము నీకు చేడు దివసంబులకం గాని జీవితాంతుబు గాదు. తావత్కాలం 

బునకుం బారలౌకిక సాధనభూతంబగు పరమ కల్యాణంబు సంపాదింపవచ్చు. 

అంత్యకాలంబు డగ్గజీన బెగ్గడిలక దేహి చేహ ప్వుక కళ్ళత్రాది సందోహ జాలంబు 

వలని మోహసాలంబు నిష్కామ కరవాలంబున నిర్మూల౦ంబునేసి, గేహంబువెడలి 

పుణ్యతీర్ణ జలావగాహం బొనర్చి, యేకాంత శుచి(ప్రదేశంబున విధివ (త్రకారం 

బునం గుశాజిన చేలంబుల తోడం గల్పితాసనుం డై ,మానసంబున *( నిఖిల జగ 
న కా ల ల మక ల ల లల ల ల ల ల ల ల ల పష 

1. మహోత్సృవమున (వాత (పతులన్నింట) *తాళ ప్యత్రములందు లేదు. స్వతః పవి_తత్వేసతి 

నిఖిల జగత్చవి(తీక రణ సమర్థదు (శ్రీఢరీయ వ్యాఖ్యానము). 
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త్పవితీకరణ సమర్హంబగు) అకారాది త్రివర్ణ కలితంబె (బహ్మవీజంబె న 
అ ౬న హ్ వా 

(పణవంబు సంస్మరింపుచు, వాయువుల జయించి, విషయంబుల వెంట నంటి 

గెంటి పాఠెడి యిందియంబుల బుదిసారధియె మనో నామకంబుతె న పగంబుల 
ఢి వ వ్ OM 

విగం బటి (మొగందిగిచి, దటంబులి న కర్మఘట్రంబుల నిటటు మెపెడు 
"ఓ (a) a (3) a లు లయలు యు 

మనంబును శేముషీబలంబున నిరోధించి, భగవదాకారంబుతోడ బంధించి, నిర్విష 
యంబై న మనంబున భ గవత్సాదాద్యవయ వంబులు క్రమంబున ధ్యానంబు 

"సేయుచు, రజ స్తమో గుణంబుల చేత నాకీ ప్తంబు విమూఢంబు నగు చిత్తంబున (6 

ద దుణంబులవలన నయ్యెడి మలంబులం ధారణావశంబున. టో నడిచి, నిర్మల 

చిత్తంబునం బర మంబై న విప్ణుపదంబునకుం జను. ధారణానియమంబు గలుగ 

సుభఖాత్మక ౦బగు విషయంబు నవలోకించు యోగికి భక్తి లక్షణంబె న యోగంబు 

వేగంబె సిదించు. అనిన యోగీంద్రునకు నరేం(ద్రుం డి ట్ల నియె. 12 
@ గా 

క, ధారణ యే (క్రియ నిలుచును? ధారణ కే రూప? మెద్ది ధారణ యనంగా ? 
ధారణ ప్వరుషు మనోమల, మే రీతి హరించు ? నాకు నెటింగింప( గదే. 13 

వ. అనిన విని రాజునకు నవధూత విభుం డిట్లనియె, 14 

ఆ. పవనములు జయించి పరిహృత సంగు6డై , యిం[దియముల గర్వ మెల్ల మాపి 

హరి విశాలరూపమందు( జి త్రము నేర్చి, నిలుసవలయు బుద్ది నెజిపి బుధు (డు, 15 

వ. వినుము. భగవంతుండై న హరి విరా డ్వి(గహంబునందు భూత భవిష్య ద్వర్త 

మానంబై న విశ్వంబు విలోక్యమానం బగు. ధరణీ సలిల తేజ స్పమీరణ గగనా 

హంకార మహ త్తత్వంబు లనియెడి సపావరణంబుల చేత నావృతంబగు మహాండ 

కోశం బై న శరీరంబునందు ధారణా శ్రయంబై న వై రాజపురుషుండు దేజరిల్లు. 
fey మ్మహాత్మునికి( బాదమూలంబు పొతాళంబు, పార్షి భాగ పాదా(గ భాగంబులు 

ర 
రనసాతలంబు, గుల్చంబు మహాతలంబు, జంఘలు తలాతలంబు, జానుద్యయ ౦బు 

నుతల=బు, ఊరువులు వితలాతలంబులు, జఘనంబు మహీతలంబు, నాభీ వివరంబు 

నభ_స్తలంబు, వకంబు [గహ తారకా ముఖర జో్యోతిస్స్పమూహ సమేతంబగు 

నక్షతలోకంబు, (గీవము: మహర్షోకంబు, ముఖంబు జనలోకంబు, లలాటంబు 

తపోలోకంబు, శీర్ష ౦బులు సత్యలోకంబు, బాహుదండంబు లిం(దాదులు, కర్ణం 

బులు దిశలు, _వణేంద్రియంబు శబ్దంబు, నాసాపుటంబు లశ్వినీదెవతలు, 

(ఘాణేందియంబు గంధంబు, వదనంబు వహ్ని, న్యత్రంబు లంతరిక్షంబు, చక్త 

రింద్రియము సూర్యుండు, *రేయింబగళ్ళు జెప్పలు, (భూయుగ్మ విజృంభణంబు 
టట ఆటు స బా 

1. నమ్మహావిష్ణువునకు (క. చ. త.); 2. రేవగళ్ళు (తం. వా.) 
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రికో 

తే. 

శ్రీమహాభాగవతము 

(బహ్మపదంబు, తాలువులు జలంబు, జిహేం(ద్రియంబు రసంబు, భాషణంబులు 

సక లవేదంబులు, దంష్ష్ర్వలు దండధరుండు, దంతంబులు పు(త్రాది స్నేహకళలు, 

నగవులు జనోన్మాద కారణియగు మాయ, కటాకంబులు దురంత సంసర్షంబులు, 

పెదవులు (వీడాలోభంబులు, _స్తనంబులు ధర్మంబు, వె న్నధర్మమార్షంబు, 

మే(ఢంబు (పజాపతి, వృణంబులు మిత్రా వరుణులు, జఠరంబు సము[ద్రంబులు, 

శల్యసంఘంబులు గిరులు, నాడీ నివహంబులు నదులు, తనూరుహంబులు తరు 

వులు, నిశ్వాసంబులు వాయువులు, *కాలంబు గమనంబు, కర్మంబులు నానావిధ 

జంతుసన్నివహ సంవృత సంసరణంబులు, శిరోజంబులు మేఘంబులు, కట్టు 

పుట్టంబులు సంధ్యలు, హృదయంబు (పధానంబు, సర్వవికారంబులకు నాశయ 

భూతంబె న మనము చం(దుండు, చిత్తంబు మహ త్త త్త్వ్వంబు, అహంకారంబు 

ఇల అల్ల ఎ ఇ ల లం క అల్ల చను 
రు(దు6డు, అళ్వాశ్వత ర్యుష్ట్ర గజంబులు సఖంబులు, టిపదేశంబు ప 

మృగాదులు, విచిత్రంబుతె న 'యాలాపనై పుణంబులు పతులు, బుది మనువు, 
ర గు డు 

నివాసంబు పురుమండు, షడ్డాదులయిన స్వారవి శేషంబులు గంధర్వ విద్యాధర 

సిద్ద చారణాప్సర స్పమూహంబులు, స్మృతి (ప్రహాద (ప్రముఖులు, ఫర్యంబు 

దె త్య దానవానీకంబె యుండు. మజియు నమ్మహావిభునకు ముఖంబు (బ్రాహ్మ 
మాం రా 

ణులు, భుజంబులు క్షత్రియులు, ఊరులు వె శ్యులు, చరణంబులు శూద్రులు, 
(య a 

నామంబులు నానావిధంబులై న వసు రు[డ్రాది 'దేవతాభిధానంబులు, (దవ్యంబులు 

హవిర్భాగంబులు, కర్మంబులు యజ[పయోగంబులు. ఇట్ల సర్యమయుండి న 
గ al రు రా 

పర మశ్వరుని వి(గగహంబున ముముకుం డెన వాడు మనస్పంధానంబు "సేయ 

వలయునని చెప్పి వెండియు నిట్లనియె. [6 

హరిమయము విశ్వమంతయు, హరి విశ్వమయుండు సంశయము పనిలే దా 

హరిమయము గాని (ద్రవ్యము, పరమాణువు లేదు వంశపావన ! వింటే. 17 
f 

= కలలోన జీవుండు కొతూహాలంబుస( బెక్కు 'దేహంబుల6 బేరు వడసి 

యిం[ద్రియంబుల వెంట నెల్ల వృ త్తంబులు నీకీంచి మతే తన్ను నెజు6గు కరణి 

నఖిలా ంతరాత్మకు( డగు పర మేశ్వరు. డథిల జంతుల హృదయ ములనుండి 

బుదివృ తులనెల బోదయె వీకించు బంధబదు (డు కా(డు (పాభవమున, 
థు —2 (౧౧ ఉర. యణ 

సతు డానందబహుళ విజ్ఞానమూర్తి, యతని సేవింప నగు6 గాక యన్య సేవ. 

గలుగ నేరవు కైవల్య గౌరవములు, పాయ దెన్నండు సంసార బంధ మధిప! 
య మ క శ మ య శ బు. 

* (పాయంబు నిరవధికం బయిన కాలంబు (తం. వా-) అనంత వీర్యస్య వయఃకాలః తస్య 

గమనమ్ (వ్యాఖ్యా) 1. శిల్పనె పుణంబులు (హ) 
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అధ్యాయ యు 

మ. బహువర్ల ౦బులు _బహ్మ దొల్లి. జగ ముత్పాదింప విన్నాణి గా 
యె ౧ 

క హరి(ప్రార్థన ధారణా వశమునం గాదే, యమూఢోల్లస 

న్మహనీ యోజ్వ్యల బుదియె భువన నిర్మాణ (పభావంబునకా 
es (ధరా 

విహరించె న్నరనాథ! జంతునివహావిర్భావ నిర్తతయె. 19 
రత ర్ల 

వ. విను మూఢుండు శబ్బ్దమయ వేదమార్గంబై న కర్మఫల బోధన (ప్రకారంబున 
వ్యర్గంబులె న స్వర్గాది నానాలోక సుఖంబుల నిచ్చయించు. మాయామయ 

థి యి రు 

మార్గంబున వాసనామూలంబున (సుఖంబని తలంచి) న్నిద్రించువాండయ కలలు 

గను తెజంగునం బరి (భ్రమించు.నిరవద్య సుఖలాభంబును జెంద(డు.తన్నిమి త్తం 
బున విద్వాంసుండు (నామ మాత సారంబులగు భోగ్యంబులలోన నెంతట 

దేహ నిర్వహణంబు సిదించు నంతియ కె కొనుచు నపమతుండె సంసారంబు 
ధ షా ~~ ర్ల 

సుఖమని నిశ్చయింపక యొండు మార్గంబున సిద్ది గలదని చూచి *పరి(శమంబు 

నొందకుండు. 20 

ర కమనీయ భూమి భాగములు లేకున్నవే? పడియుండుటకు దూది సలుపు లేల? 

సహజంబులగు కరాంజలులు లేకున్న వే? భోజన భాజన పుంజ మేల? 

కెవల్కలా శాజినా వళులు లేకున్న వే? కట్ట దుకూల *సంఘాత మేల? 

గొనకొని వసియింప గుహలు లేకున్న వే? (పౌసాద సౌధాది పటల మేల? 

తే, ఫల రసాదులు గురియ వే? పాదసములు, స్వాదుజలముల నుండవే? సకలనదులు 

బొస(గ భిక్ష్రయు. బెట్టరే? పుణ్యసతులు, ధనమదాంధుల కొలు వేల? తాపసులకు. 

క, రక్షకులు లేనివారల, రక్షించెద ననుచు6 జ|క్రి రాజై యుండకా 

రక్షింపు మనుచు నొక నరు, నక్షము( (చార్జింప చేల? యాత్మజ్జునకు౯-. 22 

వ. అని యిట్లు స్వతస్సిద్దుండు, ౨ఆత్మ్మయు, నిత్యుండును, సత్యుండును, భగ 

వంతుండునై న వాసుదేవుని భజియించి తదీయ నేవానుభవానందంబున, సంసార 

'హేతువగు నవిద్యచే బుద్దిమంతుండు విడువంబడుం గావున. 23 

లల” WT TNS NIN 

1. నిరూఢికా లసత్ (హృ; యమోఘోల్లసత్ (తం. వా.) 2. పరిిభమణంబు సేయుచుండు 

(తం. వా.) త్రి. వల్క_లాజిన కుశావళులు (హ. తం. వా.) 4. సంఘంబుటేల (హ. తం. వా.) 

శ్. ఆత్మ(పియండు సత్యుండును (హృ. 
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మ. హరి( జింతింపక మతుండ విషయ చింతాయ తుండె చిక్కి వా 
—0 రా ల య్యా 

సరముల్ (ద్రొబ్బెడు వాండు కింకర గదాసం కాడితోరన్కు- (డై 

ధరణిశో తమ! దండభృన్నివసన ద్వారోపకంఠో[గ వై 
అల Qe 

తరణ్ వహ్నిశిథా పరంపరలచే దగ్గుండు గాకుండునే? 24 

+ మొతుదురు గదల మంటల, కెత్తుదు రడ్డంబు దేహ మింతింతలుగా 

నొత్తుదు రసిష్మతికలను, హత్తుదురు కృతాంతభటులు హరి విరహితులకా. 25 

మతియు హరి చరణకమల గంధ రసాస్యాదనం బెజుంగని వారలు నిజ కర్మ 

బంధంబున దండథధర ద్వార దేహళీ సమీప జాజ్వల్యమాన ,వెతరణీ తరంగిణీ 

దహన దారుణజ్వాలా జాల దందహ్యమాన దేహులం గూడి శిఖి శిభావహ 

గాహంబుల నొందుచుండుదురు. మజణియు విజ్లానసంపన్నులె మను (పసన్ను 
జ య 

లెంతయు మాయాపన్నులు గాక విన్నాణంబునం దమ తమ హృదయాంత 

రాళంబులం (బా దేశమ్మాత దివ్యదేహుండును, దిగిభరాజ శుండాదండ సంకాశ 

దీర చతుర్చాహుండును, భోగ శ్వర్య (ప్రదుండును, కంజాత శంఖచక్ర గదా 
యి ॥ ౧ 

ధరుండును, కందర్చ కోటి సమాన సుందరుండును, రాకా విరాజమాన రాజ 

మండల సన్నిభ వదనుండును, సౌభాగ్య సదనుండును, (ప్రభాతకాల భాసమాన 

భాస్కరబింబ (పతివిరాజిత పద్మరాగ రత్నరాజి విరాజమాన కిరీట కుండలుం 

డును, శ్రీవత్స లక్షణ లక్షిత వక్షోమండలుండును, రమణీయ కౌస్తుభరత్న 

ఖచిత కంఠికాలంకృత కంధరుండును,నిరంతర పరిమళ మిళిత వనమాలికా బంధు 

రుండును, నానావిధ గంఫీర హార కేయూర కటక కంకణ మేఖ లాంగుళీయక 

విభూషణ(వాత సముజ్వలుండును, నిటలతట విలంబమాన విమల స్నిగ న్ల 
జ ధి 

కుంచిత కుంతలుండును, తరుణ చం[ద చం(దికా ధవళ మందహాసుండును, పరి 

పూర్ణ కరుణావలోకన (భూభంగ సూచిత సుభగ సంతతానుగ్రహ లీలా విలా 

సుండును, మహాయోగిరాజ విలసిత హృదయ కమల క ర్గికామధ్య సంస్థాపిత 

చరణ కిసలయుండును, (సంతతానంద మయుండును, సహస్రకోటి సూర్య 

సంఘాత సన్నిభుండును, మహావిభుండు నై న పరమేశ్వరుని మనోధారణా 

వశంబున నిలిపికొని, తదీయ గుల్చ చరణ జాను జంఘాద్యవయ వంబులు 

(కమంబున నొకటి నొకటిని( (బతిక్షణంబును ధ్యానంబుసేయుచు నెంతకాలంబు 

నకు( బరివూర్ణ శ్చల భ కి యోగంబు సిద్దించు నంతకాలంబునుం దదీయ 

చింతాతత్సరులె యుండుదురు. అని మజీయు నిటనియె. 
న్ ౧౧ 
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అ ల ఆం చెం 

లర 

ఆసన్న మరణార్థి యైన యతీవండు కాలదేశములను గాచికొన(డు 

తనువు విసరించు తలపు జనించిన భ(ద్రాననస్తుండ (పొణపవను 
జ రు ౧ 

మనసుచేత జయించి మానసవేగంబు బుద్ది చే భంగించి బుద్ది చెచ్చి 

కేత్రజ్ఞాతోం గూర్చి కేత్రజ్ఞా ? నాత్మలో పల జేర్చి యాత్మను (బ్రహ్మమందు( 

గలిపి యొక్కూటి గావించి గారవమున, శాంతితో: నిరూఢుండై. సకలకార్య 

నివహ మెల్లను దిగనాడి నిత్యసుఖము,వలయునని చూచు నటుమీ(ద వసుమతీ శ. 

వినుమ ప్పరమాత్మయెన (బహ్మమునకు( దక్క కాల "దేవ సత్త రజ _స్తమో 

గు ణాహంకార మహ త్త త్త (ప్రధానంబులకు సె సామర్ద్యం బు లేదు. కావున. 

బరమాత్మ వ్యతిరి కంబు లేదు. డెహోదులం దాత్మత్వంబు విసర్హించి, యన్య 

సౌహృుదంబు మాని,పూజ్యంబై న నహారిపద౦ బును( _బళిక్షణంబ స్సహ ఫ్రచయంబున 

నాథింగనంబు సేసి, వెష వంబె న పరమ పదంబు(సర్వో త్త శమం బని)సత్పురుషులు 
౬ విప్ర షా అజో 

దెలియుదురు. ఇ ప్విధంబున విజ్రానదృగ్వీర్య జ్వలనంబున నిర గ విషయవాస 
వ ౦ ౧6 

నుండై (కమంబున నిర పేక్షత్యంబున. 28 

అం|ఘమూలమున మూలాధార చ| రంటబు6 కీడించి (ప్రాణంబు బిగియయ( బట్ట 

నావీతలము (6 జేర్చి న నయముతో మెల్లన ప ాత్సరో జము మీ6ది కెగయ బట్టి 

యటమి(ద నురమందు హా తించి శమ్మఅ( దాలు మూలమునకు(6దజీమి నిలిపి 

మమతతో (భూయుగ నుధ్యంబుం జేర్చి దృక్క-ర్జ్య నాసాస్య మార్శములు మూసి 

యిచ్చలేని యోగి యొక్క ముహుర్తార్హ, మింద్రియానుషంగ మింతలేక 

బాణములను సంచి (బహ గరం(ధ్రము + చించి అహ్మమందు( గలయు.6 బె బౌరవేంద! 

మజశీయు దేహత్యాగకాలంబున నిం(ద్రియంబులతోడి సంగంబులు పిడువనివా(డు 

వానితోడన ( గుణసముదాయ రూపంబగు ) _బహ్మాండంబునదు ఖేచర సిద్ద 
& © 

నిహోర యోగ్యంబు నణిమాది సకలథె లై శ్వర్య సమేకంబుడె స పర మేషిపదంబు, 
షాలు ౪౮ 

జేరు. పీద్యాతపో యోగసమాది భజసంబు సేయుచు. ఐవనాంతర్లత లిఎగళశరీరు 

లెన యోగీశ్వరులకు (బ్రహ్మాండ బహి రంతరాళంబులు గతి యని చె; స్వుదురు, 
శవా 

ఏ౨కిని గర్మంబుల నట్టి గతిం దొంద శక్కంబుగాదు. యోగి యగువాండు 

(బహ్మలోక :బునకు నాకాశపథంబునం దోవుచు సుషుమ్నూనాడివెంట నగ్ని 

యను దేవత జేరి జోంతిం,ర్నయంబె న తేజంబున నిర్మలుండై యెందునుం 
లతల వక. ర 

అట కును లాలా ట్ల టె జా 

దెళ్ల (హ. తం. క. ణి, ) 2. జేసి (హ ) అగ్ని నథిదేవతం జేసి (తం.వా.) “చె శాానరం యాతి 1. 

(-24) వై శ్వానరం అగ్న్య్యభి మానినీం దేవతాం యాతి (వ్యాఖ్య). 
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వగులు వడక తారాదుండలంబు మీంద సూర్యాది' (ధువాంత పదంబుల( (గమ 

కమంబున నతిికమించి, హారి సంబంధంబై న నింశుమార చ(క్రంబు( జేరి 

(యొంటరి యగుచు)పరమాణు భూతంబె న లింగ శరీరంబుతోడ (బ్రహ్మవిదులకు 

నెలవె న మవారోకంబు( జొచ్చి మహాకల్చ కాలంబు [క్రీడించుచు( గల్ఫాంతం 
QQ పడు 

బున ననంత ముఖానల జ్వాలా జాల దందహ్యమానంబగు లోక|త్రయంబు 

సీకించు చుం, ద న్నిమిత సంజాత దాహతాపంబు సహింపంజాలక 
వాట 

ఇల మీద మనువు లీ 'రేడ్వురు 6 జనువేళ దివసమై యెచ్చోట. దిరుగుచుండు 

మ హనీయ సిద్ద విమానసంఘము లెందు దినకర(ప్రభములై తేజరిల్లు 

కోక జరా మృత్యు శోషణ భయ దుఃఖ నివహంబు అెందు జనింపకుండు 

నిమ్ణప కద ధ్యాన విజ్ఞాన రహితుల ళోకలబు లెందుండి చూడవచ్చు 

పరమ సిద్దయోగి భాషణామృత మెందు, (శ వణపర్వి మగుచు జరుగు చుండు 

నట్ట (బహ్మలోకమందు వసించును, రాజవర్య! మజల రాడు వాడు. al 

మజశియు నొక్కా విశేషంబు గలదు. పుణ్యాతి తిరేకంబున (పహ లోక 'గతు లైన 

వారు కల్పొాంతరంబునం బుణ్యతారతమ్యుంబుల నధికార విశేషఎబు నొందువార 

లగుదురు .[బహ్మాది దేవతాభజనంబునం జనువారు(|బ్రహ్మ జీవితకాల బుదనుక 

(బహ్మలోకంబున వసియించి (ముకు లగుదురు.నారాయణ చరణకమల భక్తి 

రు నిజెచ్చా వశ ంబున నిరర్గళ గమనులై బ్రహ్మో 

డంబు భేదించి మహోన్నత వై ప్రవపదారూఢులై తేజరిల్లుదురు. ఈశ్వరాధిష్టితం 
బె నవకృతియ౭శ బున మహ 

బగు. జహాంకారాంశంబున శత ఏన్మాాత్రం బగు శ బ్రకన్యాణా తాంశ బున గగన మగు. 

గగనా-శంబున స్పర్శతనా త్రం బగు. ర తన్మాత్రాంశంబున సమీరణం 

పరాయణక్వంబున ( జనసినవా. 0 

త్త త ౩మగఏ.చముహ త త్వాంకంబున నహంకౌరం 
వా —_0 జం 

ఖో, 

బగు.నమీర ణాంశంబున రూపతన్మా్నాతం బగు .రూపతన్నాత్రాంశంబు వలన 6దేజం 

బగు. తెజోంశంబున రసతి న్మాాతం బగు, రసతన్యా(తా౭శంబ నలన జలం బగు. 

te 0 యో (0 ట్ర ౬ A ధతనా శైలం బగు. గంధకన్నార్రాంక బున బృథివి యగు. 

వాని మేళనమునం జతుర్దశ భువనాక్యకంబై న విర్మాడ్రూనం బగు. ఆ రూపము 

నకు గొచియోజన విశాల ఏబై న యంధకటాహంబు ( పథమావరణంబై న పృథ్వి 

యగు.దీని( బంచా శత్కో-టి విశాలం బని కొందు పలుకుదురు. అ య్యావర 

అంబు మీంద సలిల తేజ స్పమీర గగనాహాంకార మహ తత్వ్వంబు లనియెడి, 

యావకరణంబులు [కమంబున నొండొంటి కి దశగుణో తృరాధికంబుతై యుండు. 

అట్ల యేడింటి మీద (బకృత్యావరణంబు మహావ్యాపకం బగు (బహ్మాండంబు 
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(ఎం 

త్తే 

దేదించి, వెషవ పదారోహణంబు సేయువాండు నిర్భయుండె , మెలన (లింగ 
2.53 Qe cయ౧ 

దేహంబునృబ్బధివ్యాళ్యక త్వంబు నొంది, యటి ట్టి పృథివ్యా ప్తకత్వంబున (భఘాణం 

బునం గంధంబును, జలాత్మకత్వంబున రసశేం ద్రియంబున గసంబును, తేజో 

రూపక త్యంబున దర్శనం బున రూస ఏంబును, సమీరణాత్యకః త్వంబున 'దేవాంబున 

స్పర్శనంబును, గ గనాత్మక త్య్వంబున [శ వణంబున శ బంబును నతి(క్రమించి 

భూత సూక్మేం(దియ లయస్తానం బె న యహంకారావరణ సప్రాపుండె, 
ళు ర్లు అ. షు 

యందు మనోమయంబును దేవమయంబును నై న సాత్తికాహంకార గమనంబున 

మహ త్త _త్త్వంబు సొచ్చి గుణ[తయంబును లయించిన (పధానంబు నొంది, 

(పధానాత తక త షంబుస దేహంబు నుపాధిేిపరంపరావసా నంబునం డై క్ఫతిం దె నాపి 

యానం ందమయు=డై యాసందంబునం బరమాత్మ రూపంబె న వాసుదేవ (బహ్మ 
ఢా 

పముందు6 గలియు సని చెప్పి వెండియు నిట్లనియె. 1వ 

వరమ భాగవతులు పాటించు పథ మిది, యా పథమున యోగి యరిగె నేని 

మగుడి రాడు వాండు మణి సంశయము లేదు, రల్చ్బశతమురై న కౌరవేంద్ర! 

వినుము. నీవడిగిన సద్య|ోము క్రియు((గమము క్తియు ననియెడు నీ రెండుమార్షం 

బులు వేవగీతంబులుదు వివరింపంబడియె. వీనిం దొల్లి భగవంతుండె న వాసు 

చెవుండు (బహ్మచేత నారాధితు:డె చెప్పె, సంసార (ప్రపిషుండై న వానికి( 
ఉపోయో”ాదుతె న మోక్షమార్షంబులు పెక్కు గలవు. అందు భకిమార్షంబు 

యా గ "ఓ అనాలే 

కంబు సులభంబు లేదు, 

శుకుడు పరీకిత్తునకు భ  కిమార్గంబె ముఖ్యంజఒని తెలుపుట ౩ 

విను మంభోజభవుండు మున్ను మదిలో వెదంబు ముమ్మాణు 2వ 

ర్మానయజ్ఞ త్యము దోహ నంతయు. బరామర్శించి మోతంబు ద 

కిన 3మార్షం ంబుల వెంట లేదనుచు భ రిం జింతసేనెకా జనా 

రసు నాత్మాగోతి నిర్వికారు. తగు చుకా  దన్యార్త నిరేతయె. 35 
c- పగ ౯9 లా 

లో 

అఖిలభూతములందు నాత్మరూపంబున నీసండదు హరి యుఎడు నెల (పొదు 

లక్షణంబుల( గానంబడును *మహాపేవవియు( డహర్నిశ ౦బు 

వంచనీయుండు భ_క వాత్సల్య సతత నియతు6డై సతతం౭బు నియతబుద్ది 

నాత్మరూపకు( డగు హరి కథామృతములు గర్భ పుటంబుల గాంక్షదీర (6 

(గోలుచుండెడి ధన్యులు గుటిల బహుళ,విషయ మలినీకృ తాంగముల్ వేగ విడిచి 

విష్ణు దెవుని చరణారవిందయు గము, కడకు జనుదురు సిద్దంబు కౌరవేం[ద, 96 
NWI ITT IT I TIT TI SIT TTT TIT TINS NA 

1. పరంపరావస్థా నంబున (హ. తం.వా. )2. నెమ్మనమందుం దలపోసి యంతయు (హ .తం.వా. ) 

లి. మార్లంబున లేదబంచు (హ ) 4. బుద్ధి విశేషణంబు ల (క. చ.ట.జ జ.) ర్. మహత్సేవనీ యుడు (తం.వా.) 
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అధ్భ్మాంయ ము ఆ 

క, మానుషజన్మము నొందిన, మానవులకు లభ్యమానమరణులకు మహో 

జ్ఞానులకు దేయవలయు, విధానము నిగదింపంబడియె ధరణీనాథా! 97 

వ. వినుము. (బహ్మవర్శ్చస క కాము6డైన వానికి ఇవేదవిభుండగు చతుర్ముఖుండును, 

నిషదియపాటవ కామునికి నిం[ద్రుండును, | పజాకొమునకు డక్షొది (పజాప పతులును, 

భోజనకామునకు నదితియు, గ్వర్లకామునికి నాదిత్యులును, రాజ్యకామునికి 

_విశ్వదేవతలును, దేశ (ప్రజా సాధనకామునికి సాధ్యులును, _ శ్రీకామునికి 

దుర్గయు, తేజస్కామునకు నగ్నియు, ధనకామునకు వసువులును,వీర్యకామునకు 

వీర్య(పదులగు రు(ద్రులును, నాయుషె ష్మామున ఏకు నశ్విసిదేవతలును, పుష్టికాము 

నకు భూమియు, (ప్రతిష్టాకామునికి లోళమాతలై న గగన భూదేవకలును, 

సౌందర్యకాముసకు గంధరు లును, కామినీకామున కప్పరసయగు నూర్వుశియు, 

సర్వాధిపత్య కామునకు (బహ్మయు, కీ రి కామునకు యజ్లోపాధికుండగు విష్ణు 
వును, విత్తసంచయ కామునకుం (బచేతసుండును, ఏద్యాకామునకు నుమావల్ల 

భుండును, దాంపత్య పీతి కామునకు నుమాదేవియు, ధర్మార్ధ కామునకు నుత్తమ 
శ్లోకుండగు. విష్ణువును, సంతానకౌమునకు( బితృదెవతలును, రక్షెకామునకు 

యతలును, బలకాము నకు మరుదణంబులును, రాజత్వకామునకు మనురూప 

'దేవతలును, శ్మతుమరణ కామునకు గోణపా లకుండై న రాక్షసుండును, భోగ 

కామునకు 6 జం(దుండును భజసీయు లగుదురు. మజటియు, 8 

క, కెమింపకయును సర్జము, గామించియు నై న ము క్స్ ( గామించి తగకా 

లో మించి పరమపురువుని, చేమించి భజించు ద త్వనిపుణుం డధిపా! 38: 

మ. అమరేం(దాదుల( గొల్చుభ:గి జను(డా యలబ్లాకు సేవింపయా 

విమలజ్ఞాన విరక్తి ముకు లొదపుకా వేయేల భూనాథ! త 

త్క_ములాధీళ కథా సుధారస నదీ కల్లోల'మాలా పరి 

(భమ మెవ్వారికి నైనం గర్ల యుగకీ | పర్వ్యంబు గాకుండునే * 40 

వ. అని రాజునకు శుకుందు నెప్పె ననిన విని శౌనకుండు సూతున కిట్టనియె. 41 

TN NT 

జ్యబహ్మణ స్పతిం (మూలము); అవ శ్రజస్పతి౨, బృవాస్పతిం (శ్రీధరవ్యాథ్యా ); టహ్మణస్సృతిం 

వేద పతిం (బహ్మాణం (మజియొక వ్యాఖ్యా). 1. మాలావలీ (హ). 
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ర్, 

౭ 

om 

వర తాత్సర్యముతో నిటు, భరతాన్వయ విభుండు శుకుని పలుకులు విని స 
త్వరతా యుతు(డై (శ్రేయ, స్కరతామతి నేమి యడిగె? గణుతింపంగదే! 42 

ఒప్పెడి హరికథ లెయ్యవి చెప్పెడినో యనుచు మాకు. జితోత్కంఠల్ 

గుప్పలు గొనుచున్నవి రుచు, లుప్పతిల న్నీ మనోహరో కులు వినంగకా. 498 

అనిని విని సూతుం డిట్ల నియె. 44 

తూలెడి కూంకటితోడను, బాలురతో నాడుచుండి బాల్యమున మహీ 

పాలు(డు హరిచరణార్చన, 'హేలల తోడుతను నుండె నెంతయు నియతిక౯ా.4ీన్ 

అట్టి పరమ భాగవతుండై న పాండవేయునకు వాసుదేవ పరాయణుం డైన 

శుకుం డిట్లనియె, 46 

వాసుదేవ శ్లోక వార్త లాలింపుచు6 గాల మే పుణ్యుండు గడు పుచుండు 

నతని యాయువు దక్క-”నన్యుల యాయువు నుదయా_స్త్రమయముల న్నుగకరుండు 

వంచించి కొనిపోవువా6 డది యెజు60గక జీవింతు. బె క్కెండ్తు సిద్ద మనుచు, 

నంగనా పుుత గేహారామ విత్తాది సంసార హేతుక సంగసుఖము. 

దగిలి వర్తి ంస( గాలము తతి యెతింగి, దండధర కింకరులు వచ్చి తాడనములు 

సేసి కొనిపోవ( బుణ్యంబు నేయ నె తి, బాపరతి నె తి నని బిట్లు. బలవరించు. 
యా న్. లు 

అది గావున, 48 

అలరు జొంపములతో న(భ్రంకషంబులై (బతుకవే ? వనముల( బాదపములు 

ఖాదన మెహనాకాంక్షల( బశువులు జీవింపవే ? (గామ సీమలందు 

నియతిమై నుచ్చాాస నిశ్ళ్వాస పవనముల్ (ప్రాపింపవే? చర్మభన్త్రికలును 

(గామసూకర శునక (శేణు లింటింట6 దిరుగవే ! దుర్యోగ _దీనవృ త్తి 

. నుష్ట్రఖరములు మోయ వే యురుభరములు. పుండరీకాకు నెజబు (గని పరుషపశుపవు 

లడవులందు నివాసములందు (|బాణ,విషయ భర వృత్తితో నుంట విఫల మధిప! 

విష్ణు కీ ర్రసములు వినని కర్ణ బులు కొండల బిలములు కువలయీశ ! 

చక్రి పద్యంబులు చదువని జిహ్వలు కప్పల జిహ్యలు కౌరవేం(ద | 

(శ్రీమనోనాథు వీక్షింపని కన్నులు కేకి పింఛాకులు కీ ర్రిదయిత ! 

కమలాకడు పూజకు ( గాని హ _స్తంబులు శవము హ _స్రంబులు సత్యవచన ! 

అలు లు లు లు లు లో 

1. వరాలను డగుచునుం డె (హ. తం. వా. .) 'హేలాలస నియతినుం డె (జ); వ్ర, నన్యనరా 
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. హరి పద తులసీదళా మోదరతి లేని, ముక్కు సందిముక్కు_ మునిచరిత్ర ! 

గరుడ గమను భజనగతి లేని పదములు, పాదపముల పాదపటల మనఘ : 5 

= నారాయణుని దివ్య నామాకరములపై ( గర (గని మనములు గరిన శిలలు 

మురవై రి కథలకు ముదితాకు రోమాంచ మిళితమై యుండని మెను మొద్దు 

చ,క్రికి (మొక్కని జడుని యౌదల నున్న కనక కిరీటంటు గై మోపు 

 మాధవార్చితముగా మనని మానవు సిరి వన దుర్గ చంద్రికా వై భవంబు 

కై టభారి భజన గలిగి యుండని వాండు, గాలిలోననుండి కదలు శవము 

కమలనాభు పదము గనని వాని (బ్రతుకు, 'పసి(డికాయలోని (ప్రాణి(బతుకు. $1 

అధ్యాయము భి 

అని యిట్లు పలికిన వెయాసి వచనంబుల నొ తరేయుండు గందళిత హృద 

యుండై నిర్మలమతి విశేషంబున, ay 

* సుతుల హితుల విడిచి చుట్టాల విడిచి యి, ల్లాలి విడిచి 2సకు గృ్భహోళి విడిచి 

రాజు హృదయ మిడియె రాజీవనయనుపై , ధనము విడిచి జడ్ల్డు (దనము విడిచి. 

ఇట్లు మృత్యుభయము నిరసించి, ధర్మార్థకామంబులు సన్యసించి, పురుషో త్రము 

నందు జి తంబు విన్యసించి, హరిలీలా లక్షణంబు లుపన్యసింపు మను తలంపున 

నరెం|(దు( డిట్లనియె. 54 
ae) 

. సర్వాత్ఫు వాసుదేవుని, సర్వజ్ఞా(డ వై న సీవు సంస్తుతి సేయక౯ా 

సర్యభ్రాంతులు వదలె మ, హోర్వీసురవర్య మానసోత్సవ మగుచుకా. 55 

ఈశుండు హరి విష్ణు. డీ విశ్వమంతయు బుట్టంచు రక్షించు బొలియ(జూచు 

బహు శ_క్రియుతు( డగు భగవంతు డవ్యయు 6 డాది నే శకుల నా(శయించి 

(బహ్మ శ(కాది రూపముల వినోదించె( [గమముననో యేక కాలముననొ 

(పకృతిగుణంబుల బట్టి [(గహించుట యేకత్వమున నుండు నీశ్వరుండు 

భిన్న మూర్తి యగుచు( బెక్కు- విధంబుల, నేల యుండు నతని $ కేమి వచ్చె 

నుండకున్న( దాపసో త్తమ ! తెలుపవే!, వేడ్కతోడ నాకు వేదవేద్య! 586 

అనిన నుత్తరానందను వచనంబులకు నిరు_తరుండు గాక సదు తర (పదాన 

కుతూహలుండై లోకోత్తర గుణకో త్తరుండైన తాపస్తో తముండు దన మనంబున. 
WOU INN AN IN, 

1. పసిరికాయలోని (హ) వ. బహుబలాళి (హ. తం. వా.) లీ. కేమిచిక్కె (క. చ. అ.) 
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మ. పరుండె యీశ్వరు(డ మహామహిము(డె (పాదుర్భవ సాన సం 
QQ ర రా G 

హరణ |క్రీడను(డె |త్రిశ కి యుతుండె యంతర్గ్తత జోతియె 
క ౬__ న యా a ఆ ఎ 

పరమెష్షి (సము ఖా మరాధిపులకు కా 1 బాపింప రాకుండు దు 

సర మారంబున( దేజరిలు హరికిం ద త్యార్గినె మొ క్కాదకా, D8 
an ౧ రిం అణాదితా (ఫరా 

. మజియు సజ్జన దురిత సంహరణుండును, దుర్దన నివారకుండును, నఖిల సత్వ 

రూపకుండును, సరమహంసాాశమ (సవర్తమాన మునిజన హృదయ కమల 

కర్ణికా మధ్యదీపకుండును, సాత్వత శేష్టుండును, పరమ భ క్రియ క్ష సుల 

భుండును, భ_క్తిహీన జన దుర్హభుండును, నిరతిశయ నిరుపమ నిరవధిక (ప్రకా 

రుండును, నిజస్వరూప (బహ్మ విహారుండును నె న య ప్పరమేశ్వరునకు 
ర్న 

నమస్క_రించెద. 59 

ఏ విభు వందనార్చనము లే విభు చింతయు నామకీ ర్రనం 

బే విభు లీల లద్భ్బుతము లెవ్యని సం(శ్ర వణంబు నేయ దో 

షావలి( బాసి లోకము శుభాయతవృ త్రిం జెలంగు నండు నే 
నా విభు న్నాశయించెద నఘౌఘ నివ ర్గను భ|ద్రకీ ర్హనుకా. 60 

ఏ పరమేశు పాదయుగ మెప్పుడు( గోరి భజించి నేర్పరుల్ 

లోపలి బుద్ధిలో నుభయలోకము లందుల *సక్రి6 బాసి యే 

తాపము లేక (బ్రహ్మగతి( దారు గత్యశములై చరింతు రే 

నా పరమే (మొక్కెద నఘౌఘ కినివరను భ(ద్రకీ ర్తనున్. 01 

. తపములు నేసియెన మతి దానము లెన్నియు. జేసియెన నే 
రా QQ 

జపములు సెసియైన ఫలసంచయ మెవ్యని( జేర్చుకున్న "హీ 

యపదములై దురంత విప దంచిత రీతిగ నొప్పుచుండు న 

య్యపరిమితుకా భజించెద నఘౌఘ నివ రను భ్యద్రకీర్త రనుకా, 62 

. యవన వ్యాధ పుళింద హూణ శక కంకాభీర చండాల సం 

భవులుం దక్కిన పాపవ ర నులు నే భ(ద్రాత్కు సేవించి భా 

గవత (శేష్టుల డాసి కద్దతనులకా గల్యాణులై యుందు రా 

యవికొరుం (బభవిష్టు సౌదుమదిలో న(శాంతముకా (మొక్కెదకా, | 63 

జ NON న హహ Ne NNN NINN Ne 

1. భావిం వరాకుండు (చ. టు) 2, లి, 4. నివృ త్రిదు భక ర్రీదు రై ౯ (హ ): 5. కమ (తం. వా.) 

కకర్రేరాత్ర హూణాం(ధ ప్రుళించ పుల్క సా, ఆఖీర కంకా యవనాః కషాదయఃి (మూ. 418) 

(7 
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em 

వ. 

శ్రీమహాభాగవతము 

. తపముల్ నేసిననో మనోనియతినో దానవత(ప్రీతినో. 
జపమంతంబులనో (శుతిస్మృతులనో సద్భకినో యెట్లు ల 

బ్దసదుండౌ నని బ్రహ్మ రుద్ర ముఖరుల్ భావింతు రెవ్యాని న 

య్యపవర్షాధిపు( డాత్మమూ ర్తి సులభుం డొ( గాక నా కెప్పుడుకా. 64 

శ్రీపతియు యజ్ఞపతియు6 (బ్ర, జాపతియుకా బుద్దిపతియు జగదధిపతియుకా 

భూసతియు యాదవ (శే, ణీపతియుం గతియు నె న నిపుణు భజింతుకా. 65 (| ట్రై 

= అణుదో కాక కడు న్మహాివిభవు(డో యచ్చిన్ను (డో ఛిన్ను (డో 

గుణియో నిర్షణియో యటంచు విబుధుల్ గుంఠీభవ తత్వ మా 

రణుత యే విభు పాదపద్మ భజనోత్క-ర ంబులకా ద త వీ 
౧ యా యె ఎలి 

క్షణముం జేనెద రట విస్త 6 బరముకా సర్వాత్ము సేవించెదకా. 66 

జగ- దుత్సాదనబుద్ది (బవ్యాకు మదికా సంధింవ నూహించి యే 
భగవంతుండు సరస్వతిం బనుప నా పద్యాస్య దా నవ్విభుకా 

మగనింగా వరియించి తద్భువన సా్నామా జ్యసితి౯ సృృష్షిపా 
టా రు 

రగు జేసెకా మును (బ్రహ్మ నట్ట ౨భును నారంభింతు సేవింస(గకా. 67 

పూర్చుం డయు్యును మహాభూత పంచక యోగమున మేనులను బురములు సృజించి 

పురములలోనుండి పురుష భావంబున దీపించు 6నెవ్వండు ధీరవృ త్రి 

బంచ భూతములను బదునొకం డిందియముల( |బ్రకౌశింపించి భూరి మహిమ 
షోడ శాత్మకు( గన ళోభిల్లి జీవత్వనృత్య వినోదంబు నెజిపుచుండు 

నట్టి భగవంతుం డవ్యయు6 డచ్యుతుండు, మానసోదిత వా క్పుష్ప మాలికలను 

మంజు నవరస మకరంద మహిమ లుట్ట, శిష్ట హృబ్బావ లీలల6 జేయు(గాత. 68 

మానధనుల్ మహాత్ములు సమాధినిరూఢులు య న్ముథాంబుజ 

7ధ్యాన మరంద పానమున ఎనాత్మభయంబుల. బాపి ముక్కులె 

లూనత నొంద రట్టి మునిలోకశిభామణికి౯ణా విశంకటా 

జ్ఞాన తమో నభోమణికి *సాధుజనా(గ్రణి కేను (మొ క్కెదక. 69 

అని యిట్లు హరి గురు వందనంబు నేసి శుకయోగీం|ద్రుం డిట్లనియె. 70 
శ వ రు అ Le. గంతుం 

1 (వతావృత్తినో (చ. ట. త.) 2. అణు(డో (హు ల. మహిముండో (చ) ఓ. గుణు(డో 

నిర్ణుణుండో (క.ట.జ.డ.) ర్. గుణీ (హం. తం. వా.) 6. నెపుడు నదీనవృ త్రి (హ). 7. జ్ఞాన (హు 

8. జన్మభయంబుల (హ) * భగవతే వేదవ్యాసాయ వేధసే (మూలము). 
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మ. అవిరోధంబున నీవు న న్నడుగు నీ యర్గంబు ముకా (బ్రహ్మ మా 
ధవుచేతకా విని నారదుం డడిగినకా దధథ్యంబుగా( జప్పె మా 

నవ లోకేశ్వర 1! నారదుండు వెనుకకా నాకుం (పసాదించె సం 

(శవణీయంబు మహాద్భుతంబు విను మా సందేహ "'విచ్చేదముకా. 71 

అధ్మాంయయు_ ౫ 

—-: నారదుండు [(బహ్మను (పపంచ [(పకారం బడుగుట ;-- 

వ. నారదుండు (బ్రహ్మ కిట్ల నియె. 72 

మ చతురాస్యుండపు వేల్పుపెద్దవు జగ త్సర్గానుసంధాయి వీ 
శుతిసంఘాతము సీ ముఖాంబుజములకా శోభిల్లు శబ్దార్ర సం 

యుతమై సర్వము న్ కరామలక మై యుండుం గదా | భారతీ 

సతి యిల్లా ల(ట నీకు నో జనక గా నా సందేహముకా బాపవే! 78 

శా, 2 ప్రారంభాది వివేక మెవ్వ. ీడొస (గుకా ? (బారంభ సంపత్తి కౌ 

ధారం బెయ్యది ? యేమి హేతువు ? *యదర్హం బే స్వరూపంబు సం 

సారాను(క్రమ మూ ర్షనాభి పగిదికా సాగింతు వెల్ల హుడుకా 

బారం బెన్నండు లేదు నీమనువు 7దుుష్పాపంబు వాణీశ్వరా | 74 

శా, నాకుం జూడం6గ నీవు రాజ వనుచున్నా(డకా యథార్థ స్టితి౯ 

సీ కంచం ఘను. డొక్కా రాజు గల(డో నీ వింతకుకా రాజవో 

సీ కే లాభము రా6 దలంచి జగముల్ నిర్మించె దీ చేతనా 

సీకం బెందు జనించు నుండు నణ(గుకా నిక్కంబు భాషింపుమా. 75 

మ. సదస త్పంగతి నామ రూప గుణ దృుశ్యంబెన విశ్యంబు నీ 

హృ దదీనంబు గదా ! ఘనుల్ సములు నీ 'కెవ్యారునుకా లేరు నీ 

పద మృత్యున్నత మిట్టి సీవు తపముల్ (బ్రావీణ్య యుక్తుండవై 

మది న యీశ్వరు( గోరి చేసితివి త్ర న్యార్షంబు నూచింసవే. 76 

[వి విచ్చేదివె (వా. .తం.వా.) ఎ) లి (పారంభించు (తం. వ్రా-(ప. కొన్నింట). లి. డొసంగెకా (హు 

4. యథార్థం. (క.ద. 5. సాగించే దొక్క_ప్పుడు కా (హ) 86 - ధారం బెన్న6డు (వా) 7. దు్రాహ్యంబు | 

(త) దుషారంబు (ద). 
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1. సాతోడి (హ) 

(శ్రీమహాభాగవతము 

అంభోజానన 1 నీకు నీశుండు గలం డంపేని6 ద త్చక్షీమం 

దంభోజాతభవాండ మే విభుని లీలాపాంగ సం(భాంతిచే 
సంభూతంబగు వర మానమగు సంభన్నంబగుకా ద ద్విభుకా 

సంభావింప(గ వచ్చునే తల6ప నే చందంబు వా( డాకృతికా, 77 

తోయజ సంభవ ! నా కీ, తోయము వివరింపు చాల. దో(చిన నే నా 

తోయము వారికి నన్యుల, కోయములం జెందకుండ (థువ మెతి(గింతుకా. 70 

దేవా ! భూత భవిష్య ద్వర మానంబులగు వ్యవహారంబులకు సీవ విభుండవు. 

'నీ వెజుంగని యర్గం బించుకయు లేదు. విశ్వ(ప్రకారంబు వినిపింపు మనిన విని 

వికసితముఖుండై విరించి యిట్ల నియె. 79 

రారా ? బుధులు విర కులు, గారా ? యూీరీతి నడుగ(6గా నేరరు వి 

'న్మేరావహము భవ న్మత, మొరా + *నాపైడీి | మర్మ మడిగితి వత్సా 1 80 

నానా స్థావర జంగమ [ప్రకరముల్ నాయంత నిర్మింప వి 

న్నాణం బేమియు లేక తొ(టుపడ (గా నాకు;౯ా సమనాను సం 

ధానారంభ విచక్షణత్యము మహోదారంబుగా నిచ్చె ము 
నం - 4 శ్రర J న్నే న్ యీ శ ఏరు నాజ్జి( గాక జగము ల్నిర్మింప శ కుండ నె 81 

+, అనఘా! విశ్వమునెల్ల దీప్రముగ. జేయకా నే సమర్జుండనే 2 

యిన చం(దానల తారకా[గహ గణం బే రీతి నా రీతి నె 

వ్వని దీపిం (బతిదీ ప్ప మయ భువన(వాతంబు, దదీ పిచే 

ననుదీ పం బగు నటి యీ శ్యరున శే న(శాంతముకా (మొక్కెదకా. 82 
అంత (వన) 

వినుమా యీశ్వరు దృష్టిమార్గమున నావేశింప శంకించి సి 

గున సంకోచము నొందు మాయవలనం గుంఠీభవ (త్రజ్ఞచే 

నను లోకేశ్వరు. డంచు (మొక్కు. మతిహీన వాతముం జూచి నే 
ననిశంబు న్నగి ధిక్కరింతు హరిమాయా కృత్యమం చుకా సుతా ! 83 

మజియు దేహంబునకు (ద్రవ్యంబులై న మహాభూతంబులును, జన్మనిమి త్తంబు 

లైన కర్మంబులును, కర్మకోభకంటై న కాలంబును, కాల పరిణామ హేతువైన 
స్వభావంబును, భోకయెన జీవుండును, వాసుదేవుండుగా నెజుంగుము. 

య. మ్ బ్ బబ మ. న జ 

; నా విభుని (వా); నా దయిన (జ) 2. (మొక్కులిడు (క.ట.త.జండంద.బ." 
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వాసుదేవ వ్యత్తిరి క్షంబులేదు,సిద్దంబు.(నారాయణ నియమ్యంబులు లోకంబులు). 

దేవతలు నారాయణ శరీర సంభూతులు. వేద యాగ తపో యోగ గతి విజ్ఞా 

నంబులు నారాయణపరంబులు. (జ్ఞానసాధ్యం బగు ఫలంబు నారాయణాధీనంబు. 

కూటసుండు, సర్వాత్మకుండు, సర్వ|ద్రషయు నె న యీశ్య్వరుని కటాక విశేషం 
నై లు ఎ 

బున సృజియింపంబడి, _పేరితుండనై , సృజ్యంబె న (ప్రపంచంబు సృజింపు 

చుండుదు. నిరుణుం డెన యీ శ రుని వలన రజ సృత్వతమో గుణంబులు 
"ఓ ర్లు అలి 

(పభూతంబు లె యుత్చ తి సితి లయంబులకు 6 బాలుపడి, కార్య కారణ క ర్భత్య 
ర ఎం థి 0 

భావంబులందు (ద్రవ్యంబు లెన మహాభూతంబులు, జ్ఞానమూ రులె న దేవతలు, 
౬ దు లర 

(కియారూపంబులైన యింద్రియంబులు, నాాశయంబులుగా నిత్యము కుం 

డయ్యును, మాయాసమన్వితుండై న జీవుని బంధించు. జీవులకు నావరణంబులై 

యువాధిభూతంబులై న మూడు లింగంబులం జేసి పరులకు 'లకీతంబుగాక తనకు 

లకీతంబె న త త్వంబుగల యీశ్వరుం డి వ్విధంబునం (గీడించుచుండు. 84 
QQ అనే 

క, ఆ యీశు. డనంతు(డు హరి, నాయకు. డీ భువనములకు నాకుకా నీకుకా 

మాయకు (బ్రాణ్మివాతము, ?కేయెడలకా లేదు నీళ్ళ రేతరము సుతా! 85 

వ. వినుము మాయాౌకివిభుం డైన యీశ్వరుండు దన మాయంజేసి దైవయోగం 

బునం (బా పంబులై న కాల *జీవాదృష్ట స్వభావంబులు వివిధంబులు నేయ 

నిశ్చయించి గెకొనియె. ఈశ్వరాధిషితంబెన మహత తంబు వలన (నగు 
౬ © QC అల ల 

కాలంబున గుణవ్యతిక రంబును, స్వభావంబున. బరికకామంబును, జీవాదృష్ట 

భూతంబెన కర్మంబున జన్మంబును నయం. రజ స్ప త్వంబులచే నుపబ్బంహి 
QQ ద అబన 

తమె వికారంబు నొందిన మహత తంబు వలనం) దమణ్నపధానం బె ఏ దవ్య 
హ్ అల అబాట్ క... 

క్ష్లాన,కియా త్మకం బగు సహాంకాౌరంబు గలిగె. అదియు రూపాంతరంబు నొందుచు 

(ద్రవ్య శ క్రి యెన తామసంబు( క్రియాశక్తియెన రాజసంబు, జాన శకియైన 

స్వాతికంబును నన మూడు విధంబు లయ్యె. అందు భూతాదియైన తామసా 

హంకారంబు వలన నభంబు గలిగె. నభంబునకు సూక్ష్మరూపంబు, ద్రష్ట 

దృశ్య ౧బులకు బోధకం బైన శ ద్రంబు గుణం బగు. నభంబు వలన వాయువు 

గలి'గె.వాయువునకు 6 బరాన్వయంబున శ బ్రంబు స్పర్శంబు నను రెండు గుణంబులు 

గలిగి యుండును. అది దేహంబునం దుండుటం జేసి (పాణరూపం బై యిఇ్షదియ 

మన శృరీరపాటవంబు లైన యోజ స్పహో బలంబులకు హెతువై వర్తించు. 

1. పరిక్షి ప్రంబుగాక (క.బ) వ. కేయెడలకా లేద (తం); కీయెడలకా లేద (వా); కేయడలకా .. 

జూడ (కంబ) లీ* విదుండై న (వా) 4. జీవాద్యర్ష (చ. త. బ.) ర్. దివ్యజ్ఞాన (తం. వా. హ.) 
య అ Ey 
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మమమ ల 

(్రీమహాభాగవతము 

వాయువు వలన రూస స్పర్శ శబ్దంబు లనియెడి గుణంబులు మూంటి తోడ. 

దేజంబు గలిగె. తేజంబు వలన రసరూప స్పర్శ శబ్దంబు లనియెడు నాలుగు 

గుణంబులతోడ జలంబు గలిగె. జలంబు వలన గంధ రస రూప స్పర్శ శద్దంబు 

లనియెడి గుణంబు లయిదింటితోడం బృథివి కలిగె. వె కారికంబెన సాత్త్వికా 

చాంకౌరంబు వలన జం[ద్ర దై వతం బైన నునంబు గలిగె. మజియు దిక్కులు, 

వాయువు, అర్కుండు, (పచెతస్సు,ఆశ్వినులు, వహ్ని, ఇం(ద్రుండు,ఉపేం[ద్రుండు, 

మి్మితుండు6 ప్రజావతియు ననియెడి దశ దేవతలు గలిగిరి. తె జసంబై న రాజసా 

హంకారంబు వలన దిగ్దెనతం బై బెన [శవజేంద్రియంబు, వాయుదైవతం బైన 

అనం లయంబు, సూర్యదై వతం బె న నయనేంద్రియంబు, (వచేతోదై వతం బె న 

రసనందియంబు, అశ్వినీదె వతం 4 బె న [ఘాణేంద్రియంబు, వహ్నిదె వతం జె న 
6 లా యా యై ఇ 

వాగిం[దియంబు, ఇం(దచదె వతం బెన హ నేం[దియంబు, ఉపేందదె వతంబెన 
cman ర pan) యు యె 

పాదేం్యద్రియంబు, మి(త్రదై వతం బైన గుదేంద్రియము, (ప్రజాపతిదై వతం బై న 

గుహ్యేం(ద్రియంబు ననియెడి దశేంద్రియంబులును, బోధజన కాంఈకర తై క 

భాగం బె న బుద్దియు 6, (గియాజన కాంతః కరణం బైన (పాణంబును గలిగె. 

ఇట్టి శోశ్రాదులగు దశేందియంబులతో6 గూడిన భూతేం(ద్రియ మనోగుణంబులు 

వేర్వేలుగ (బ్రహ్మాండ శదీర నిర్మాణంబునం దసమర్హంబులగు నపుడు భగ 

జ్ 9 ఎన్న “వీ అ క నగ న్న న్ K వచ్చక్తి (ఎరీతంబు అగుచు నేకీభవించి సమష్టి వ్యష్ట్యాత్మక త్వంబు నంగీకరించి) 

చేతనా చేతనంబులం గల్పించె. అట్టి యండంబు వర్షాయుక సహ॥స్రాంతంబు 

దనుక జలంబునం దుండె. (కాల కర్మ స్వభావంబులం దగులువడక సమస్త 

మును జీవయు కృముగ. జేయు నీశ్వరుం డచేతనంబును సచేతనంబుగ నొనర్చె.) 

అంత (6 గాలక కర్మ స్వభావ _పేరకుండై న పర మేశ్వరుండు జీవరూపంబున మహో 

వరణ జలమధ్య సితం బెన (బహ్మాండంబులోను చ్ దెచ్చి సవిసరంబు గావించి 
(థు న్ అవి 

_ * (యట్టి యండంబు భేదించి నిక్షమించె. ఎట్ట ంపేని,) 86. 
యు Ny గా 

భువనాత్మకు (6 డా యీశుండు, భ వనాకృతితోడ నుండు (బ్రహ్మాండంబున్ 

వివరముతో. బదునాలుగు, వివరంబులుగా నొనర్చె విశదంబులుగన్. 87 

బహు పా దోరు భుజాన నెక్షణ శిరః ఫాల (శ్రవో యుకు (డై 

విహరించున్ బహుదేహి దెహగతు6డై. విద్వాంసు లూహించి ఈ 

దృహురూ పావయవంబులన్ భువన సంప త్రిన్ విచారింతు రా 

మహనీ యాద్చుతమూ ర్తి యోగిజన "హృ న్మాన్యుండు మేధానిదీ ! 88 

1. హృన్మాన్యంబు (చ.త.జ.డ.ద.బ.) *తాళప[త్ర (పతులందు లేదు, (మూలము.) 
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వ, వినుము చతుర్దశ లోకంబులందు మీది యేడు లోకంబులు, శ్రీ) మహావిష్ణువు 

నకుం గటిప్రదేశంబున నుండి యూర్హ్వదేహ మనియును, (గింది యేడు 

లోకంబులు జఘనంబున నుండి యధోదేహ మనియునుం బలుకుదురు. (పపంచ 

శరీరకుం డగు భగవంతుని ముఖంబు వలన (బహ్మాకులంబు, బాహువుల వలన 

క్ష_త్రి)యకులంబు, ఊరువుల వలన వె శ్యకులంబు, పాదంబు వలన కూద 

కులంబు జనియించె నని చెప్పుదురు. భూలోకంబు గటి (పదేశంబు, భువర్గో కంబు 

నాభి,సువర్లోకంబు హృదయంబు, మహర్లోకంబు వక్షంబు,జనతోకంబు (గీవంబు, | 

తపోలోకంబు 1 స్తనద్వయంబు, సనాతనంబును (బహ్మ నివాసంబును నైన 

సత్యలోకంబు శిరంబు, కటిప్రదేశం బతలంబు, తొడలు వితలంబు, జానువులు 

సుతలంబు, జంఘలు దలాతలంబు, గుల్చంబులు మహాతలంబు, పాదా(గంబులు 

రసాతలంబు, పాదతలంబు పాతాళంబు నని ( లోకమయుంగా ) భావింతురు. 

కొందటు మతియుం బాదతలంబు వలన భూలోకంబును, నాభివలన భువర్లోకం 

బును, శిరంబు వలన స్వర్లోకంబును గలిగె నని లోకకల్సనంబు నెన్నుదురు. 

అధ్యాయము — ౬ 

పురుషోత్తముని ముఖంబు వలన సర్వజంతు వాచాజాలంబును దదధిష్టాత యగు 
వహ్నియు నుదయించె. చర్మ రక మాంస మేద శల్య మజ్లా శుక ౦బులు 

అలి జ ౧౧ 

సప్త ధాతువు లందురు, పకొంతరంబున రోము త్వ జాం నొస్టి స్నాయు మజ్జా 

(పాణంబులను సప ధాతువు లని యందురు. అందు రోమంబు లుష్టిక్సృందం 

బనియు, త్యక్కు_ ధాతీ ఛందం బనియు, మాంసంబు తప్టుపృందం బనియు, 

స్నాయు వనుష్ణుపృందం బనియు, అస్టి జగతీఛందంబని యు, మజ్జ పం కి చ్భందం 

బనియు, (పాణంబులు బృహతీ ఛందం బనియు నాదేశింతురు. హవ్య కవ్యామృ 

తాన్నంబులకు మధురాది ష్యడ్రసంబులకు రసనేం్యదియంబునకు రసాధీశ్వరుం 

డైన వరుణునికిని హరి రసవేం(దియంబు జన్మస్థానంబు, సర్య(పఫాకణాదు లకు 

వాయువునకు విష్ణు నాసికా వివరంబు నివాసంబు. సమీప దూర వ్యాపిగంధంబు. 

లకు నోషధులకు నశ్విని దేవతలకు భగవంతుని (భూణేందియంబు నివానంబు.. 

"దేవలోక సత్యలోకంబులకు( దేజంబునకు సూర్వునికి సకల చవవులకు లోక 

లోచను చతురిందియంబు స్థానంబు, దిశలకు నాకాశంబునకు (శ్రుతి భూతం 

బులెన యంశంబులకు శబంబులకు సర్వేశ్వరుని కరేందియంబు జన్మస్తానంబు. 
౬ (లు ౬9 యి 

1. లలాటంబు (క.బ.) 



104 

pm 

శ్రీమహాభాగవతము 

వస్తుసారంబులకు వర్ణ నీయ పౌభాగ్యంబులకుం బరమషలుసుని గా(తంబు 

భాజనంబు. స్పర్శంబునకు వాయువునకు సకల స్నిగ్రంబులకు దివ్య దే హాని 

'దేహేందియంబు గేహంబు. యూప (పముఖ యజ్ఞో పకరణ సాధనం బులగు?తరు 

గుల్మ లతాదులకు( బురుషోత ముని రోమంబులు మూలంబులు. శిలా లోహం 

బులు సర్యామయుని నఖంబులు. మేఘజాలంబులు హృషీ కేశుని కేళంబులు, 

మెటుంగులు విశ్వేశ్వరుని శ్మ్యశువులు. భూ ర్భువ స్పువ ర్లోక రక్షకులై స లోక 

పొలకుల పరాకమంబులకు, భూరాది లోకంబుల కేమంబునకు, శరణంబునకు, 

నారాయణుని వి(క్రమంబులు నికేతనంబులు. సర్వకామంబులకు నుతమంబు 

లన వరంబులకు( దీర్రపాదుని పాదారవిందంబు లాస్పదంబులు. జలంబులకు, 

కక్ష ంబునకు ,పర్జన్యు నకు ప్రజాపతి సర్లంబునకు,సర్వేశ్వరుని మే ఢంబు సంభవ 

నిలయంబు. సంతానంబునకు 6, గామాది పురు షార్టంబులకు జిత్త సౌఖ్యరూపంబు 

లగు. నానందంబులకు, శరీరసౌఖ్యంబునకు నచ్యుతుని యుపన్రైంద్రియంబు 

జ్ఞానంబు.యమునికి, మిత్రునికి, మలవిసర్ల్గంబునకు భగవంతునిపాయ్విం[ దియంబు 

భవనంబు, హింసకు నిర్భతికి మృత్యువునకు నిరయంబునకు నిఖిలరూపకుని 

గుదంబు నివాసంబు. పరాభవంబునకు నధర్మంబునకు నవిద్యకు ననంతుని పృష్ట 

భాగంబు సదనంబు. సద నదీ నివహంబునకు నిశ్వరుని నాడీ సందోహంబు జన్మ 

మందిరంబు. పర్వుతంబులకు నధోక్షజుని శ ల్యంబులు జనక స్థలంబులు . (పధానం 

బునకు నన్నర సంబులకు సముదంబులకు భూతలయంబునకు (బ్రహ్మాండగర్చుని 

యుదరంబు నివేశంబు. మనోవ్యాపార రూపంబగు లింగ శరీరంబునకు మహో 

మహిముని హృదయంబు "సర్లభూమి యగు, మజీయు. 89 

నీలకంధరునకు నీకు నాకు సనత్కు, మార ముఖ్య సుత సమాజమునకు 

ధర్మ సత్త్వ బుద్ది తత్త్వములకు నీశ్వ, రాత్మ వినుము పరమమైన నెలవు.9॥ 

నర నురాసుర పితృ నాగ కుంజర మృగ గంధర్వ యక్ష రాక్షస మహీజ 

సిద్ద విద్యాధర జీమూత చారణ (గహ తార కాప్సరోగణ విహంగ 

భూత తటి ద్వసు పుంజంబులును నీవు ముక్కంటియును మహామునులు నేను 

సలిల నభస్ట్రల చరములు మొదలై న వివిధ జీవులతోడి విశ్వమెల్ల 

ఆ. విష్ణమయము పుత్ర! వేయేల (బ్రహ్మాండ, మతని జేనలోన నణ6గి యుండు 

బుద్ది నెణు(గరాదు భూత భవ దృవ్య, లోకమెల విపులోన నుండు. * 91 
9 ౧ ణి 

nC TSS ANCA I Wa a an Wa We a a ua a Fa ae జ Wa 

1. సత్వభూమి (క. త. ద. బ.) ఈఈ 91 వ పద్యము తరువాత (తం) (ప్రతిలో ఒక కంద - 
పద్యమును ఒక వచనమును అధికముగా నున్నవి. ఇవి తాళప్యత్ర (ప్రతుల=దు లేవు. 
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క. మండలములోన భాన్క-రు(, డుండుచు!జగములకు దీప్తి నొసంగెడి (క్రియ (బ 
హ్మాండములోపల నచ్యుతు ణడుండుచు బహిరంతరముల నొగి వెలింగించుకా. $2 

*ఉ. అట్టి యనంతశ క్తి జగదాత్యుని నాభి సరోజమందు నేం 
బుట్ట యజింప(గా మనసు పుట్టన యజ్ఞ పదార్థ జాతముల్ 

నెట్టన గానరామికిని నిర్మలమైన తదీయ రూపముకా 

గట్టిగ బుద్ధిలో నిలిపి కంటి నుపాయము సామనంబునకా. 993 

గ. పళు యజ్జవాట యూప సంభ పాత్రా మృద్దట శరావ వసంత కౌలములును 

న్నేహౌషధీ బహు కోహ చాతురో(త్ర మత నామధేయ సన్మం(త్రములును 
సంకల్ప బుగ్యజు సామ నియ క వషట్కార మం(త్రాను చరణములును 

2దకిణల్ దేవతా ద్యనుగత తంత్ర (వతో ద్దైశ ధరణీసురో త మాదు 

తే. లర్పణంబులు బోధాయనాది కర్మ సరణి మొదలగు యజ్ఞో సకరణ సమితి 

యంతయును నమ్మహాత్ముని యవయవములు, గా(గ(గల్పించి విధివ[త్చ 

కారమునను. 

క. యజ్ఞాంగి యజ్ఞ ఫలదుడు, యజ్లేవ(డు కయజ్ఞథో క్క యగు భగవంతుకా 

యజ్ఞ పురుషుంగా మానస, యజ్ఞము ( గావించితిం ద దర్పణబుద్దికా, 95 

(0౫ అప్పుడు “బ్రాహ్మణు లెల్లం, దప్పక నను. జూచి సముచిత |క్రియు లగుచో 

న స్పరమేశున కభిమత, మొప్పంగ6 దగు స స్తతంతువును గావింపక౯. 96 

చ. మనువులు దేవదానవులు మానవనాథులు మర్శ్యకోటి దా 
రనయము వారివారికి( [బియంబగు దేవతల౯ భజింపుచుకా 

ఘనతరనిష్ట యజ్ఞములు గైకొని చేసిరి తత్సలంబ ల 

య్యనుపమ మూర్తి యజ్ఞమయు (డైన రమావరునందు 6 జెంద(గకా. 97 

క. సువ్యక తంత్రరూపకు(, డవ్యక్తు( డనంతు( డభవు( డచ్యుతుం డీశుం 

డవ్యయుండగు హరి సురగణ, సేవ్యు(డు (గ్రతుఫలదు(డగుట 6 జేసిరి మఖముల్. 

క. ఆగుణుం డగు పరమేశుండు, జగములు గల్పించు కొజకు6 జతురత మాయా 

సగుణుండగు6 గావున హరి, భగవంతుం డనంగ6 బరంగె భవ్యచరి(త్రా ! 99 

1. నావరణపటలి (త. జ. డ. బ.) *ఇచ్చటినుండి వెలిగందల నారయ కవిత్వమని ము(దిత 

(పతులలో( గలదు. క.త.బ. తాళప్యత (పతులం దిచ్లే కలదు- కాని చ.ట.త.జ.డ.ద. _పతులందిది 

లేదు. 2. దక్షిణ దేవతా ధ్యాన తదనుగత ధ్యాన ఆ త్రన్మతి ధరణిసురలు. అని కొన్ని (వాత పతులు. 

వి, యజ్ఞక ర్త (హ. తం. వా. ) 4. అప్పుడు (బ్రహ్మలు దవలో(...... లగుచు న్నప్పర మెపన (తం) 

ర, మంత (క.చ.ట.త.) 
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క. విశ్వాత్ముండు విశ్వేశుండు, విశ్వమయుం డఖిలనేత విష్ణుం డజుం డీ 
విశ్వములో. దా నుండును, విశ్వము దనలోన6 జాల వెలు6గుచు నుండకా. 100 

చ. అతని నియుకి ( జెంది సచరానర భూతసమేత సృష్టి నే 
వితతముగా సృజింతు( |బభవిషు(డు విషు(డు [పోచు. బార్వతీ 

రసి ది 

పతి లయ మొంద(జేయు హరి పంకరుహోదరు( డాదిమూరి య 

చ్యుతుండు త్రిశ క్రియుక్కు, 2శ్షగుచుండు ని టింతకు( దాన మూలమై. 1011 

క. విను వత్స! నీవు న న్నడి, గిన (ప్రశ్నకు నుత్తరంబు గేవల పరమం 
బును (బ్రహ్మం వీ యఖిలం, బున కగు నాధార పే హేతు భూతము సుమ్మీ : 102 

క, హరి భగవంతు. డనంతు(డు, గరుణాంబుధి సృషికార్య కారణ హేతు 

స్ఫురణుం డ వ్విభుకంకెం, బరు6 డన్యు(డు లేండు తండ్రి! పరికింపంగకా. 103 

. ఇది యంతయును నిక్క మె బొంక నుత్క_ం౦ఠ మతి. దద్దుణ ధ్యాన మహిమ (జేసి 

పరికింప నే నెమి పలికిన నది యెల్ల సత్యంబ యగు బుధస్తుత్య ! వినుము 

ధీయు క! మామ కేం్యద్రియములు మజచియు(*బొరయ వసత్య విస్ఫురణమెందు 

నదిగాక మతను వామ్నాయ తుల్యంబు నమరెంద్ర వందనీయంబు నయ్యెం 

Pl 

కే, దవిలి య దేవదేవుని భవమహాబ్ది, తారణందును మంగళ కారణంబు 

నఖిల సంపత్ర రంబునై యలరు పొద, వనజమునకేనొనర్చెద వందనములు. 104 

ఉ. ఆ నలినాకు నందనుండ నయ్యు యోగ వి 
ద్యానిపుణుండ నయ్యును బదంపడి మ జ్ఞనన (ప్రకారమే 

యేను నెజుంగ న వ్విభుని యిద్ర మహ త్త మెజుంగ నేర్తునే ! 

కాన(బడుకా రమేశ పరికల్పిత విశ్వము గొంతకొంతయుకా. 105 

మ. విను వే యేటికి? దాపస(పవర [య విశ్వాత్మ్కు( డీశుండు దా. 

దన మాయా మహిమాంతము౨ దెలియ 6గా(6 దథ్యంబు దాం జాల6డ, 

న్నను నేనె నను మీరలె న సురలె నకా వామదేవుండునె 
san చా యు (sme 

నను నిక్కం బెఖు(గంగ జాలుదుమె! విజ్ఞాన కియాయు కలక. 106 

వ. అ మ్మహాత్ముండైన పుండరీకాకుండు సర్వజ్ఞుం డం పేని, 107 
Peat an an he I dn dS AE ST a TI DR hn) 

fl. జిమ్టండు (క) వి డగుచున్నత( డింతరు (అ) చగుచుండునునసింతకు (తం. పౌ. ) లి. మ 

(దయ ములు (చ) 4. బొరయవసత్పథ స్ఫురణమండు (దండ .హ.) క్. యె యే దేవ దేవుని (హః, క.బ 



ద్వితీయ స్కంధము 107 

క, గగనము దన కడపల6దాం దగ నెజబు6గని కరణి విభుడు దా నెబు (గడ నకా 

గగన (ప్రసవము లేదన, నగునే "సర్వ జ్ఞతకును హాని దలంపకా. 108 

చ. తలకొని య మ్మహాత్మకుండు దాల్చిన య య్యవతార కర్కముల్ 

వెలయ (గ నస్మదాదులము వేయు విధంబుల సన్నుతింతు మ 

య్యలఘు ననంతునిం జిదచిదాత్మకు నాదు ననీశు సీశళరుకా 

దెలియంగ నేర్తుమె ! తవిలి దివ్యచరి(తున కేను (మొ క్కె-దకా. 109 

మ, సరమాత్ముం డజు( డీ జగంబు (పతికల్చ్పంబదు( *గల్పించు( దా 

బరిరకించును (ద్రుంచు నట్టి యనఘుక్రా (బహ్మాత్కు నిత్యుజా జగ 

ద్భరి తుకా గేవలు నద్వితీయుని విశుదజాను సర్వాత్కు స్ 
ధిక 

శ్వరు నాద్యంతవి హీను నిర్గుణుని శశ్వన్యూ ర్తి (జింతించెదజా, 110 

చ. సరసగతి౯ మునీందులు (ప్రసన్నశరీర హృషీక మానస 

స్ఫురణ గలప్పు డ విభుని భూరికళా కలిత స్వరూపముం 

దరమిడి చూతు రెప్పుడు కుతర్మ తమోహతి చెత నజ్జతకా 

బౌరసిన యప్పు డ వ్విభుని మూ ర్హిగనుంగొనలేరు నారదా! 111 

వ. అని వెండియు నిట్లను. అనఘా! ఇ మ్మహనీయ తేజోనిధి మొదలి యవతా 

రంబు సహస శీర్లాది యుకం బయి (పకృతి (ప్రవర కం బగు నాది పురుషు 

రూపంబగు. అందు6 గాల స్వభావంబులను శ్రకు లుదయించె. ఆందు( గార్య 

కారణ రూపం బెన (పకృతి జనించె.. (బకృతివలన మహ త త్యంబును దాని 
aaa . 0 0 

వలన నహంకార (త్రయంబును బుచె. అందు రాజసాహాంకారంబువలన నింది 

యంబులును, సా త్తికాహంకారంబునలన నిందియ గుణ(పధానంబు తాన 

యధిదేవతలును, తామసాహంకారంబువలన భూతకారణంబులెన శబ్ద స్పర్శ 

రూసరస గంధ తన్య్మాత్రంబులును బొడమె. పంచతన్యా(తంబులవలన గగనానిల 

వహ్ని సలిల ధరాదిక మెన భూతపంచకంబు గలిగె. ఆందు జానేం[దియంబు లె న 
షి చః can 

త్వ క్చకు శ్రోత్ర జిహ్వా (ఘాణంబులును, కర్మేం(ద్రియంబులెన వా కాణి 

పాద పాయూపస్టలును, మనంబును జనియించె. అన్నింటి సంఘాతంబున విశ్వ 

అర్య ఆస అట i ఇల అద ను రూపుండై న విరాట్సురు పుండు పుమై. ఆతనివలన స్వయంపకాశుం డెన 

స్వరాటు సంభవించె. అందు జరాచర రూపంబుల సావర జంగమాత్మకం బెన 
లు ఢా షి 

నయ తట య ల 

1. సర్వజ్ఞమునకు (క.తం.); సర్వజ్ఞ మనకు (డ) 2. కల్పించుచుం బరిరక్షింపుచుదుంప్పు._ 
చున్న యనమఘుకా (హ) 8. బొరసిన గానలేరు పరిపూర్ణరుచి స్ఫుబమాయ నారదా (క.ట.) 
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జ్ 
న! 

శ్రీమవాభాగ వత ము 

జగత్తు గలిగె.అందు సత్స్వ్వరజ _స్తమో (గుణాత్మకుల మైన విష్ణుండును హిరణ్య 

గర్భండ నై న యేనును రుద్రుండును గలిగితిమి.) అందు సృష్టి జనన కారణం 

డె న చతుర్ముఖుండు పుట్ట, వానివలన దకొదులగు (పజాపతులు దొమ్మం(డు 

గలిగిరి. అందు భవ్మత్రముభఖులై న సనక సనందనాది యోగీం(దులును, నాక 

లోక నివాసు లయిన వాసవాదులును, ఖగలోక పాలకు లగు గరుడాదులును, 

నృలోకపాలకు లగు మను మాంధాతృ (ప్రభృతులును, రసాతలలోకపాలకు లగు 

ననంత వాసుకి (సభృతులును, గంధర్వ సిద్ద విద్యాధర చారణ సాధ్య రమ్ 

యకోరగ నాగలోక పాలురును, మటియు బుషులును, పితృదేవతలును. 

దైత్య దానవ భూత (ప్రేత పిశాచ కూశ్యాంగ పశు మృగాదులు నుద్భవించిరి . 

ఇట్టి జగ (తథ మోద్భవంబు మహతృత్స్య స్పష్టి యనంబడు. ద్వితీయం బండ 

ంసితు బనం దగు. తృతీయంబు సర్వభూత స్థం బన నొప్పు.అందై శ్వర్య తేజో 
థి 

బల సంపన్ను లన పురుషులు సర్వాత్ముండె న నారాయణుని యం శసంభవులు గా 
ర్లు sn 

హ్ 

నెజుంగుము. అ పస్పుండరీకాత్తుని లీలా వతారంబు లనంత్రంబులు, తత్కర్మంబులు 

లెక్కవెట్ట నెవ్యరికి నలవి గాదు. ఐనను నాకుం దో(చినంత నీ కెశింగించెద . 

వినుము. 112 

లి శ్రీమన్నారాయణుని లీలావతారంబుల యభివర్షనము వలా 

అన్య కథానులాపము లహర్నిశము౯ా వినునట్టి స్మత్యియా 

శూన్యములెన కర్ణ్యముల సూరిజన సుత సర్వలోక స 

న్మాన్యము లె తనరు హరి మంగళ దివ్యక థామృతంబు స్తా 

జన్యత6 (గొలుమయ్య ! బుధస త్తమ ! యే వివరించి చెప్పెదకా. 118 

అని పలికి నారదుం జూచి మజీియు నిటనియె. 114 
౧) 

అధ్యాయము తి 

కనకాకుండు భుజా విజృ=భ ణమునకా క్మాచ్మక్రముం జాయప జు 
టన మాడ్కి౯ గొనిపోవ యజ్ఞమయ “దంష్టి9 స్వాకృతిం దాల్చియ 

దనుజాధీశ 3ర6 దాశి యబ్లిన నడుమ ఏకా దం౦షా షా9హతిం (దుంప ధా 

తిని గూలెకా గులిశాహతిం బడు మహో దిం బోలి యత్యు.గతకా, 115 

మతియును యజ్హావతారంబు వి విను మనీ యి ట్రనియె, 116 దః 
RNR, Nn, 

1. దం మేర రూపమున్ (క. చ. ట్, త, జ. దడ, ద్ కుం 
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OR RNC NINN 

సీ, 

రై 

౭ 

ంచి (హృ 4. ఫలసుఖె శ్వర్యలక్న్మి ( (వృ; సుఖబ లె ౪ శ ర్య శ క్రి(త_జ.) జస 

1 పకటరుచి (పజా పతికిని స్వాయంభువుని కూ(తు రాకూతి యను లతాంగి 

కర్ణి జన్మించి సుయజ్ఞాండు నా నొప్పు నత(డు దక్షిణ యను నతివయందు 

సుయమ నామామర సోమంబుం బుట్టించి యింగద్రు.డై వెలసి యు 'సేం్యద్రలిల 

నఖిల లోకంబుల యా రి హరించిన నతని మాతామహు( డైన మనువు 

= దన మనంబున. ద చ్చరిిత్రమున కలరి,పరమ పుణ్యుండు హరి యని పలికెంగాన 

నంచిత జ్ఞాన నిధియై సుయజ్జ 6 'డెలమి దాపసో త్తమ! హరి యవతార మయ్యె. 

+ అని చెప్పి కపిలుని యవతారంబు వినుమని యిట్లనియె. 118 

ధృతమతి దెవహూతికిని దివ్యవిభుం డగు కర్షమ (ప్రజా 

పతికి. (బమోద మొప్ప నవభామలతో( గపిలుండు పుట్ట యే 

గతి హరి బొందు నట్టి సుభగంబగు 3సాంఖ్యము తల్లికిచ్చి దు 

ష్కృతములు వాపి చూసె ముని నేవితమై తనరారు మోక్షముకా. 119 

మణియు దతా తా(త్రయావతారంబు వినుము, 120 

. తాపసో త్రము డత్రి దనయుని గోరి రమేశు వేండిన హరి యేను నీకు 
ననఘ! 'దత్తుండ వైతి నని పల్కు కతమున నతడు ద త్తాలేయు.డై జనించె 

న మ్మహాత్ముని చరణాబ్ల పరాగ సందోహంబుచే6 బూతదేహు లగుచు 

ప్రాహయ యదువంశళు వై హి కాముష్మిక ఫలరూప మగు యోగబలము వడసి 

సంచిత జ్ఞాన *ఫల సుఖై శ్వర్య శ_కి, శౌర్యములు పొంది తమకీ ర్తి చదల వెలుగ 

నిందు నందును వాసికి నెక్కి రట్టి, దివ్యతర మూ ర్తి విష్ణు నుతింప దరమె!121 

+ వెండియు సనకా ద్యవతారంబు వినుము. 122 

. అనఘాత్మ ! నేను గల్పాదిని విశ్వంబు సృజియింప( దలంచి యంచిత తపంబు 
నర్జి6 జేయుచు జసని యని పల్కు-టయు నది గారణంబున సనాఖ్యలను గలస 

నందన సనక సనత్కుమార సనత్సుజాతులు నల్వురు సంభవించి 

మానసప్పుతులై మహి నుతికెక్కిరి పోయిన కల్పాంతమున నశించి 

. యటి యాత్మీయ త త్వంబు పుట (జేసి, సాం పదాయక భంగిని జగతినెల్ల 
రు జట రు na) 

గలుగ(జేసిరి య వ్విష్టుకళలం దనరి, నలువు రయ్యును నొక్క_(డె నయచరి[త్ర! 

1. (పకటరుచిం (_బజాపతికి (తం. వా. ) 2. హరి పొందునట్టి (తం.వా.) లి. సా 

నాత్ 

. పసించు (హ) 6. సంప్రదాయక (క. చ. ట.) 
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నం 

ర్, 

శ్రీమహాభాగ వతము 

మజియు నరనారాయణావతారం౦బు వినుము. 124 

గణుతింప(గ నరనారా యణులన ధర్మునకు నుదయ మందిరి దాకె 

యణ యెన మూర్రివలనం, (బణుత గుణో త్తములు పరమ పావన మూ ర్రుల్. 

అనఘులు బదరీ వనమున, వినుత తపోవృ త్తి నుండ వఏబుధాధిపు(డుకా 

మనమున నిజపద హానికి, ఘనముగ( జింతించి దివిజ కొంతామణులకా. 126 

రావించి తపోవిఘ్నము, గావింపుం డనుచు6 బలుక( గడు వేడుకతో 

కావభవానీకిను లన గా వనితలు సనిరి బదరికా వనమునకుకా. 127 

అందు. 128 

నరనారాయణు లున్న చోటికి మరు న్నారీ సమూహంబు భా 

స్వరలీలం జని రూప విభ్రమ కళా చాతుర్య మేపారంగా. 

బరి హాసో కుల నాట పాటల. జరింపం జూచి నిశ్చింతతక౯ా 

భరిత ధ్యాన తపః (ప్రభావ నిరతిం బాటించి నిష్కాములై . 129 

[కోధము దపముల కెల్లను, బాధకమగు కెటీ(గి దివిజభామల పై న 

2మ్మేధానిధు లొక యింతయు., (క్రోధము దేరైరి సత్త్వగుణ కియుతు లగు టకా. 

నారాయణు( డప్పుడు దన, యూరువు వెస జీజ నందు నుదయించెను బెం 

పారంగ నూర్యకీ ముఖ, నారీ జనకోటి దివిజనారులు మెచ్చకా. 131 

ఊరువులందు జనించిన, కౌరణమున నూర్ళశి యన ఘనతకు నెక్కె.కా 

వారల రూస విలాస వి, హోరములకు నోడి రంత నమరీ జనముఠ్, 132 

అంతం దాము నరనారాయబణుల తపోవిఘా౦బు గావింపం బూని వేయు విలా ఘ్న్న 
సంబులు (మానసిక సంతలు మాతంబున సృష్టిస్టితి సవహారం౦బు లొనర్చుం 

జాలు)న మ్మహ్మాతుల 'దెసం బనికిరాక కృత ఘ్నునకుం జేయు నుపకృతులుం 

బోలె నిష్ఫృలంబులై న సిగ్గునం గుందుచు నూర్వశిం దమకు ముఖ్యురాలిగా 

గెకొని తమ వచ్చిన జాడగె మజలి రంత, 133 
cman 

+ కాముని దహించె. (గోధ మ, హామహిమను రుదు గటి యతికోపము నా 
దు 

ధీమతులు గెలిచి రనినం, గామము *గెల్బుటలు చెప్పగా నేమిటికికా. 184 
టు TTT TT నంట RR న 

సంగతులై (ఆం. వా.) 4. గెల్బుట 

1. భావజు శరముల కెనయనగా "వ 2. మేధార్మాకు (హ.తం.వా. 

ర్త స్తీ 
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వ, 

పకా 

వ. 

iG ఆల్ ఆ 

అట్టి నరనారాయణావతార ౦బు జగత్చావనంబై విలసిల్లె. వెండియు (ధువావ 

తారంబు వివరించెద వినుము. 135 

మానిత చరితు( డు తానపాదుం డను భూవరెణ్యునకు సత్చు.తు( డనంగ 

నుదయించి మహిమ బెంపొంది బాల్యంబున జనకుని కడ నుండి సవతితల్లి 

తను నాడు వాక్యాస్త్ర తతి( గుంది మహిత తపంబు గావించి కాయంబుతోడ. 

జని మింట (ధ్రువపద స్థాయియై యట మీంద నర్జి వర్తించు భృగ్వాది మునులు 

చతురగతి6 (గింద వర్తించు స్రబుషులు, "పెంపు దీపింప( దన్ను నుతింపుచుండ 

(ధువుండునానొప్పి యవ్విషుతుల్యుండగుచు,ను న్న పుణ్యాత్యు (డిప్పుడునున్న వాడు. 
ల 

పృథుని య వతారంబు వినుము. 137 

వేను(డు విప్రభాషణ 'పవి (పప్రహర చ్యుత భాగ్య పౌరుషుం 

డె నిరయంబునం బడిన నాత్మతనూభవు(డె పృథుండు నౌ 
0 యు 

బూని జనించి త జనకు6 బున్నరకంబును *బాపె; మేదినికా 

ధేనువు జేసి వస్తువితతిం బితికెణా హరి సత్కశాంశు(డై . [88 

ఆని మతియు వృషభావతారంబు నెజింగింతు వినుము. ఆగ్నీ(ధుం డను వానికి 

సుదేవివలన నాభి యను వా( డుదయించె. అతనికి మేరుదేవియందు హరి వృష, 
భావతారంబు నొంది, జడస్వభావం బైన యోగంబు దాల్చి (ప్రశాం తాంతః 

కరణుండును విముక్త సంగుండును నై, పరమ హంసాభిగమ్యంబె న పదం విది 

యని మహర్షులు పలుకుచుండం జరించె. మణియు హయ(గ్షీ వావతారంబు 

సెప్పెద వినుము. | 189 

= అనఘచరిత ! మ న్మఖమునందు జనించె హయాన నాఖ్యతకా 

వినుత సువర్ణ వర్జు(డును వేదమయుం డఖి లాంతరాత్మకుం 

డనుపమ యజ్ఞపూరుషు(డు నె భగవంతుండు ద త్పమస్త పొ 

వనమగు నాసికా శ్వసన వర్షములం దుదయించె వేదముల్. 140 

మణియు మత్స్యావతారంబు వినుము. 141 

wun 

1. పవిచ్యుత భాగ్యహీన (హృ ౨, జాపి (తం. వా.) 
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సీ, ఘను(డు వె వస్వత మనువుకు దృషమె యరుదెంచినటి యుగాంత సమయ 
QQ రుం లు 

మందు * విచిత్ర మత్స్యావతారము దాల్చి యఖిలావనీ మయం బగుచు6 జాల 

సర్వజీవులకు నాశయభూతు( డగుచు నే కార్టవం బైన తోయముల నడుమ 
మ న్ముఖశథ వేద మార్గ్లంబులను బిక్కు వడకుండ శాఖ లేర్పడ[గం జేసి 

గా a _ 

శే, 'దివ్యు లర్థింస నా కర్ణి దెచ్చియిచ్చి, 2మనువ్వ నెక్కించి పెన్నావ వనధి నడుమ 

మును “కుండంగ నరసిన యనిమిషావ,తార మేరికి నుతియింప 6 దరమె? వత్స! 

వ. మణియుం గూర్మావతారంబు వినుము. 148 

మ. ఆమృతోత్సాదన యత్నులె విబుధ దై త్యానీకముల్ మందరా 
QC సూ 

గము గవ్వంబుగ. జేసి యబ్లి దజణువంగా(6 గవ్వపుం గొండ వా 

ర్తి మునుంగణ౯ హారి గూర్మ రూపమున నద్రిం దాల్చెం ద తరత 

(భమణ వ్యాజత పీ(పు తీట శమియింపం జేయగా నారదా! 144 

వ. వెండియు నృసింహావతారంబు వినుము. 140 

మ. సురలోకంబు( గలంచి దేవసమితికా (స్రుక్కించి యుద్య ద్గదా 

ధరు(డె వచ్చు నిశాచరుం గని కన ద్ల్దంషాికరాశాస్య వి 
యా ఈ చం 

స్పురిత (భూకుటితో నృసింహగతి రకోరాజ వక్షంబు ఫీ 

అడ న జ వ కర భాస్వ న్నఖరాజి( (ద్రుంచె. (ద్రిజగ త్కల్యాణ సంధాయియె, 146 

వ. ఆదిమూలావతారంబు నెప్పెద వినుము. 147 

మ. కరినాథుండు జలగ హ (గహాణ దుఃథా[క్రాంతు(డై ఓవేయి వ 

త్పరముల్ కగుయ్యిడుచుంక వేల్చులకు విశ్వవ్యాప్తి లేకుండుటకా 

హారి నీవే శరణంబు నా కనిన కు య్యాలించి వేవేగ6వా 

శ్చరము౨ (ద్రుంచి క కరీంద్రుం గా గాచె మపి ా తోత్సాహంబు నం దాపసా 148 

వ. మతియును వామనావతారంబు వినుము. 149 

సీ, యజేశ్వరుం డగు హరి విష్ణుం డదితి సంతానంబునకు నెల్ల (దమ్ము. డయ్యు. 
బెంపారు గుణముల. బెద్దయై వామన మూర్తితో బలిచక్రవర్తి ( జేరి 

త ద్చూమి మూడు పాదముల నడిగి పద (క్రయంబునను జగ తృ ఏయంబు 

వంచించి కొనియెను వాసవునకు రాజ్య మందింప నిశ్వరు. డయ్యు మొఅి(గి 

1. జొన్నత్స (క అరం య వ, మనుష యక న పెన్నాపె (చంటంలు) లి క నృసింహగతి (& డు) 

4. వేయ (వ ల్. సూయచునుంద (జూ) రి. కంచరమున్ (చ బ.) 
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శే, 

౭ 

యి రూపంబు గె కొని యడుగవలనె, ధార్మికులసామ్ము వినయోచితమున. గాని 

*వెడంయగుందనమున నూరక వి(గహించి,చలన మందింపరాదు నిశృయము పుత్ర! 

బలి నిజమౌళి న వ్వటుని పాదసరోరుహ భవ్యతీర్ణ ము 

త్క-లిక ధరించి తన్నును జగ త్గీయముకా హరి కిచ్చి కీ ర్తులకా 

నిలిపె వసుంధరాస్టలిని నిర్ణరలోక విభుత్వ హోనికిజా 
దల6కక శుకు మాటలకు( దారక భూరి వదాన్య శీలుండై . 151 

మజియు న ప్పరమేశ్వరుండు నారదా ! హంసావతారంబునొంది యతిశయ 

భక్తి యో గంబున సంతుష్టాంతరంగుం డగుచు నీకు నాత్మత త్వ (పదీపకం బగు 

భాగవత మహాపురాణం బుపదేశించె. మన్వవతారంబు నొంది స్వకీయ తేజః(పభా 

వంబున న(ప్రతిహతంబై న చ(కంబు ధరియించి దుష్టవ రను లైన రాజుల దండిం 

ప్తచు, శిష్టపరిపాలనంబు సేయుచు, నాత్మీయ కీర్తిచం[ద్రికలు సత్యలోకంబున 

వెలింగించె. మజియు ధన్వంతరి యన నవతరించి తన నామస్మరణంబున భూజ 

నంబులకు సకల రోగ నివారణము సేయుచు నాయు ర్వేదంబు గల్సించె. 

వెండియు పరళురామావతారంబు వినుము. 152 

2ధరణీకంటకు లై న హైహయ నరేంద్ర వ్రాతముకా భూరి వి 

స్ఫురి తోదార కుఠార ధార6 గలనకా ముయ్యేడుమాటుల్ పొరిం 

బౌరి మర్షించి సమస్త భూతలము వి(ప్రల్ కివేండంగా నిచ్చి *తాణ 

జిరకీ రిక జమదగ్నిరాము6 డన మించెకా దాపనేంద్రోత్తమా ! 158 

మతజియు (శ్రీరామావతారంబు నెప్పెద వినుము. 154 

తోయజహిత వంశ దుగ్గ పారావార రాకా విహార కై రవహితుండు 

గమనీయ కోసల క్మాభృ త్పుతాగర్భ శుకి సంపుట లన న్మా కికంబు 

నిజపాద సేవక |వ్రజ దుఃఖ నిబిడాంధకార విన్ఫురిత పంకరుహ సఖుడు 

దశర థేశ్వర కృతాధ్యర వాటికా ప్రాంగ *ణాకర దేవతానోకహంబు 

. చటుల దానవ గహన వై శ్వానరుండు, రావణాటోస శైల పురందరుండు 

నగుచు లోకోవకారార్గ మవతరించె, రాము(డై చక్రి లోకాభిరాము( డగుచు. 

1. వెబగుతనమున (వా; వెడుగుదనమున (డ.ద.) 2. ధరణిన్ కంటకులై న (క.చ.ట.య.) 
- వేడినన్ నిచ్చి (క.ట.త.) 4. భాసుర కీ ర్టిన్...... మించున్ (క్ర ల్. ణాకార. (చ.ట.త.బ.) 

[9] 
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క. చితముగ భరత లక్ష్మణ, శ(తుఘ్నుల కరి న(గజన్ముం డగుచుకా 

ధా(త్రికా రాము(డు వెలసె బ, వితుండు దుర్భవలతా లవితుండగుచుకా. 156 

వ. అంత. 157 

em కిసలయ ఖండేందు విస కుంద పద్యాబ్ద పద ఫాల భుజరద పాణి నేత్ర 

గాహళ కరభ చక్ర వియ త్పులిన శంఖ జంఘోరు కుచ మధ్య జఘన కంఠ 
ముకుర చందన బింబ శుక గజ (శ్రీకార గండ గంధోప్ట వా గమన కర్త 

జంప కేందు స్వర్ణ శంపా ధను ర్నీల నాసికాస్యాంగ దృక్ భూ శిరోజ 

తే, నలి సుధావర్శ కుంతల హాసనాభి, కలిత జనకావనీపాల కన్యకా ల 

లామ( బరి ఇయమయ్యె లలాటనే త్ర, కార్ముక ధ్వంస ముంకువ గాగ నతడు, 

అంత. 159 

క. రాముకా మేచక జలద, శ్యాముకా సుగుణాభిరాము సదై్యభవ సు 

(తాముకా దుష్ట నిశాట వి, రాముం బొమ్మనియె( బంకిరథు( డడవులకుకా.160 

వ. ఇటు పంచిన, 16| 
య 

చ. ఆరుదుగ లక్కుణుండు జనకాత్మజయుం దనతోడ నేగుదే 

నరిగి రఘూత ముండు ముద మారంగ జొచ్చె6 దరకు సింహ సూ 
కర కరి పుండరీక కపి ఖడ్ల కురంగ వృకాహి *భల్ల కా 

సర ముఖ కెవన్యసత్యచయ చండతరాటవి దండకాటవికా. 162 

క. ఆ వనమున వసియించి నృ, పావన నయశాలి యిచ్చె నభయములు జగ 

త్పావన మునిసంతతికి. గృ, పావన నిధియైన రామభ(దుం డెలమికా. 168 

క, ఖరకర కుల జలనిది హిమ, కరు(డగు రఘురామ విభుండు గజకటితోడకా 

ఖరుని వధించెను ఘన భీ,కర శరముల నిఖిల జనులు గర మరు దన6గాకా.! 74 

క, హరిసుతు6 బరిచరు6గా6 గొని,హరిసుతు6(6దునుమాడి పనిచె హరి పరమునకుకా 

హరి*విభునకు హరిమధ్యను, హరిరాజ్యపదంబు నిచ్చె హరివి|క్రముడె . 165 
Qe 

వ. అంత సీతానిమి త్తంబునం ౨ద్రిలోకరంటకుండగు దశకంఠుం దునుమాడుటకునై. 
కపిసేనా సమేతుండె చని దుర్గమంబె న సము(ద్రంబు తెరువు సూసకున్న నలిగి 

షి ళ్ Cc. జ _ 

1. బరిజితడయ్య (వాక్ భల్లు (వా) కి. సత్వవన్యచయ (వ) 4. వరునకు (క) 
శ్ ముల్లోక కంటకుండగు (క.చ.ట.త .ద.బ.) 



ద్వితీయ 

మ, 

em 

నబ యమ ట్ట. 

డ.ద.బ.) 

స్కంధము " 115 

వికట |భూకుటి ఫాలభాగు( డగుచుకా వీరుండు (గోధారుణాం 

బకు (డై. చూచినయంత మాత్రమున న ప్పాథోది సంతప్త తో 

యకణ (గాహ తిమింగిల పవ ఢ్లులీ వ్యాళ (పవాళోర్మిశేకా 
౧ 3 

బక కారండవ చ[క్రముఖ్య జలసత్వ (శేణితో నింకిన£ా. 167 

+ ఆ య్యవసరంబున సము[దుండు గరుణాసము।ద్రుం డగు (శ్రీరామభదుని శర 

ణంబు సొచ్చినం గరుణించి యెప్పటియ ట్ల నిలిపి, నలునిచే సేతువు బంధింపించి, 

త న్యార్గంబునం జని, 168 

పురముల్ మూడును నొక్క_బాణమున నిర్మూలంబు గావించు శం 

కరు చందంబున నేర్చె రాఘవు(డు లంకాపట్టణం బిద్ద గో 

పుర శాలాంగణ హర్మ్య రాజభవన (ప్రోద్య (త్సతోళీ కవా 

ట రథాశ్వ ద్విస శస్ర్రమందిర నిశాట (శేణితో (థేల్మిడిన్. 169 

= రావణు నఖిలజగ ద్వి, (దావణు6 బరి మార్చి నిలిపె రతోవిభు6 గా 

రావణు ననుజన్ముని నె, రావణ సితకీ ర్తి 'మెజసి రాఘవు6 డెలమికా, 1/1 

ధర్మసంరక్షకత్వ (పభావుం డయ్యు ధర్మవిధ్వంసకత్వమున. బొదలి 
ఖర దండ నాభిముఖ్యము పొంద కుండియు ఖరదండ నాభిముఖ్యమున మెజసి 

పుణ్యజనావన స్ఫూర్తి బెంపొందియు 6 బుణ్యజనాంతక స్ఫురణ? దనరి 

సంత తా(శ్రిత విభీషణుడు గాకుండియు సంతతా(శిత విభీషణత నొప్పి 

మించి తనకీ రి చేత వాసించె దిశలు, తరమె ? నుతియింప రాము నెవ్వరికినై న( 

జారుతరమూ రి నవనీశ చక్రవర్తి (బ్రకట గుణసాం(దు దశరథ రామచం (దు. 

. అట్టి రామావకారంబు జగత్పావనంబు నస్మ (త్చసాదకారణంబునై. నుకికెక్కె. 
ఇంక కృష్ణావతారంబు వివరించెద వినుము, 172 

॥ తాపసో త్రమ ! విను దై త్యాంశముల. బుట్టి నరనాథు లతుల సేనాసమేతు 

లగుచు ధర్మేతరులై ధ్యాత్రిం బెక్కు బాధల నలంచుట. జేసి ! ధరణి వగల 

బొందుచు వాపోవ భూభార ముడుపుట క్రై హరి పరు(డు నారాయణుండు 

చెచ్చెర( 2దన సితాసిత కేశయుగమున బలరామ కృష్ణ రూసముల( దనరి 

యదుకులంబున లీల్మమె నుదయ మయ్యె, భవ్యయశు(డగు వసు దేవు భార్యలైన 

రోహిణియు దేవకియునను రూపవతుల,యందు నున్మ త్త దై త్యసంహారియగుచు. 
ఖ్ బ్ర బ్బ స య మ బసు. 

1. భృదృక కారండ రథాంగ (క) 2. తనమేని ధవశాసితపు కేశయుగమున (క.ట. త. 
; తనమేని ఘనక్స ష్టి ధవళకేశ (చ) 

లు 
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వ. ఇట్లు పుండరీకాతుం డగు నారాయణుండు సమస్త భూభార నివారణంబు 

సేయం దన మేని కేశద్వయంబు చాలునని యాత్మ(పభావంబు దెలుపు కొణకు 

నిజకళా సంభవు అన రామకృష్షుల 'దేహవర ౦బులు శ్వేత కృష్ణంబు లని నిరే 
యు కం కె ర ది 

శించు కొజుకు సితాసిత కెళద్యయ వ్యాజంబున రామ కృష్ణాఖ్యల నవతరించె. 

అందు భగవంతుండును సాక్ ద్విషుండును నె న కృష్ణుండు జనమార్షవ రి 
కం యూ రిని ళం అటి 

యయ్యు నతిమానుష కర్మంబు లాచరించుటం జేసి కేవల పర మేశ్వరుం డయ్యె. 

అ మ్మహాత్ముం డాచరించు కార్యంబులు లెక్కవెట్ట నెవ్వనికి నలవిగాదు. 

అయినను నాకు గొచరించి నంతయు నెజింగించెద వినుము, 174 

క. నూతన గరళ సని యగు, పూతన. బురిటింటితోన ( బొత్తుల శిశువై 

చేతనముల హరియించి ప, రేతనగరమునకు ననిచె( గృృష్ణుండు "పెలుచకా. 175 

క, వికటముగ నిజపదాహతి6 [బకటముగా మూడునెలల బాలకు (డై యా 

శకట నిశాటుని నంతక, నికటస్లుని జేనె భక నికరావను(డై. 176 

క. ముద్దుల కొమరుని (వేతల, రద్దులకె తలి తోల రజ్జునం గట్లకా 
(త) DO de C౧ eg లు 

బద్దులకు మిన్ను ముట్టిన, “మద్దుల వడిం గూల్చె జనసమాజము వొగడక౯ా,1// 

మ. ?మది( గృష్షుండు యళోద బిడ్డం డని నమ్మంజాల యోగీంద్ర ! త 

ద్వదనాంభోజములో( జరాచర సమ స్త (ప్రాణిజా తాటవీ 

నద నద్య(ది పయోధి యు కమగు నానాలోక జాలంబు భా 

స్వ దనూనక్రియ( జూపె6 దల్లికి మహా శ్చర్యంబు వాటిల్ల (గన్. 178 

చ. వర యమునానదీ (హద నివాసకు(డై నిజవ_క్ర9 నిర్లత 

స్ఫురిత విషాంబుపానమున భూజనులకా మృతి. బౌంద[జేయు ఖీ 
కర గరళ ద్విజిహ్వూ6 డగు కాళియ పన్నగు “నా _హదంబు. జె 

చ్చెర వెడలించి కాచె యదుసింహుండు గోపక గోగణంబులకా. 179 

మ. తనయా ! గోపకు లొక్కరాతిరిని న్నిదంజెంద. గార్చిచ్చు వ 

చ్చిన6 గృష్టా ! మము నగ్ని పీడితుల రక్షింపం దగు గావవే ! 
యనినం గన్నులు మీరు మోడ్పు. డిదె దావాగ్నికా వెస న్నారు నే 

నన వారట్ల యొనర్చ (మింగె శిఖి బద్మాకుండు లీలాగతికా. 180 
AON ట్ NY 

1. మద్దులు వడ గూల్చి (హృ 2. మదిలో గృష్హు డెశోద (చ.ట..త. జ. డ. బ.) లి. జల 

(క.ద. బ్ర); నద (చ.ట.త.) 4. డన్నదంబు (త.జ.) 5. తనయా యొక్క నిళందు గోపకులు 

(చట. త.డ.ద. బు) 
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క, మందుని గతి యమునాంబువు, లందు నిసిం (గ్రుంకి బద్దు(డై చిక్కిన యా 

నందుని వరుణుని "బంధన, మందు నివృ త్తునింగ. జేసె హరి సదయుండై .181 

మ. మయసూనుండు నిజానువర్తుల మహామాయకా మహీభృ ద్గుహా 

(శయులంగా నొనరించి *తత్సథము నీరం(ధ్రంబు గావించి నకా 

రయ మొస్పకా గుటిలాసురాధముని( బోరకా [ద్రుంచి గోపావళికా 

దయతో. గాచిన కృష్ణు సన్మహిమ మేత న్మాత్రమే? తాపసా! 182 

ర్ దివి జేంద్ర (పీతిగ వ, ల్ల వజను లేపే(ట( జేయు లాలిత సవనో 

త్పవముకా హరి కొమాన్చిన గో, పవరులు గావింపకున్న బలరివు(ండలుకకా. 188 

Gd మద గొందలమంద నమందవృషి,(గందుకొనుడంచు నింద్రుండు మంద కంపె 

జండ పవన సముద్దూత చటులవిలయ, సమయ సంవ ర్తకాఖీల జలధరములు, 184 

శా సపస్కంధ శిఖాకలాప రుచిమ తౌదామినీ వల్లి కా 

దీపోద(గ *ముహు ర్ముహు_స్పృనిత ధా తీభాగ 'సీరంధ్రమై 

సపాశ్వస్సుర దిందుమండల నభ స్పంఛాది తాశాంతఠ 

5వ్యాపాంభోద నిరర్లళ స్ఫుట శిలా వాఃపూర ధారాళ మై. 185 

॥ 

వ. కురియు వానజల్లు సెల్లున రిమ్మలుగొని రస్టాక్సు ర్యలువోయి గోప గోకులం 

జబాకులంబు నొంది కృష్ట! కృష్ణ! రకీంపు; రక్షింపు వని యా రిం బొంది 

కుయ్యిడ న య్యఖండ కరుణారస సదు(ద్రుండు భక్త క జన సురద్రుముండు నగు 

పుండరీకాకుండు. 186 

శా, సప్తాబ్దంబుల బాలు 68 నిజ భుజా _స్తంభంబునకా లీలతో 

సపాహంబులు శై శెల రాజ మచల చృ(తంబుగా దాల్చి సం 

గుప్త (పాణుల( కె మాధవుడు గో గోపాలక (వపాతముకా 

సపాంభోధి పరీత భూధరున కాశ్చర్యంబె! చింతింప6గకా. 187 

| 1; చేమృతి. (జ) 2 జ్ . హయసూనుండగు దానవుండు నిజమాయకా గోవరాజికా గుహా, (శయ 

యౌనట్లానరించి (హ.తం.వా.) (కాని మూలము; బిలేషు పిహితాన్ మయసూనునాచ.) శి. మాన్పిన 

(హ.తం.వా-) ఉ. మహాతమః పిపాత (చ.ట.డ.) ల్. వ్యాప్తాంభోధర నిర్గమన్సుట (టీ. త. జ డ.); 

నిర్ణత (ద) 6. సొమ్ములు వోయి సొమ్మసి లు (హ) 7. రాజముల నచ్చధ్రంబగా (హృ; ధర్తొచ్చి 

రింధ్రమివ స ప్రదినాని (మూలము.7-_ 82) 
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స. సాంద్ర శరచ్చం,ద చం(దికా ధవళిత విమల బృందావన వీథియందు 

రాసకశేశీ మహోల్లాసుండై యుత్ఫుల్ల జలజాకు( డొక నిశాసమయమునను 
దనరారు మంద్ర మధ్యమ 'తారముల నింపు దతకొ త్ర రాగ భేదముల( దనరి 
ధైవత బుషభ గాంధార నిషాద పంచమ షడ్డ మధ్యమస్వరము లోలి 

తే. గళలు జాతులు మూర్చనల్ గలుగ వేణు, నాళ వివరాంగుళీ న్యాస లాల సమున 
మహితగతి6 బాడె నవ్య క్త మధురముగను, బంకజాకుండు దారువు లంకురింప. 

చ. హరి ?వంశోద్గత మంజుల స్వర నినా దాహూతలై గోపసుం 

దరు లేతేర ధనాధిపానుచర గంధర్వుండు గొంపోవ (కిద 

త్తరుణుల్ గుయ్యిడ శంఖచూడుని భుజాదర్పంబు మాయించి తొ 

బరిరకించిన యట్టి కృష్ణుని నుతింపకా శక్యమే యేరికికా. 189 

చ. నరక ముర (పలంబ యవన దిప ముష్టిక మల్ల కంస శం 

బర శిశుపాల పంచజన పౌండ్రక *పల్యల దంతవ క్త వౌ 

నర ఖర సాల్వ వత్స బక నాగ ౨విడూూరథ రుక్కి కేశి ద 

ర్లుర వృష ధేనుక (ప్రముఖ దుష్ట నిశాటుల. (ద్రుంచె (వేల్మి డి౯. 190 

ల మజీయును, 191 

మ. బల భీమార్జున ముఖ్య చాపధర రూప వ్యాజతం (గూరులకా 

ఖలులకా దుష ధరాతలేశ్వరుల సం(గామెక పారీణ దో 
| టె లా 

రల కళిం దునుమాడి సర్వధరణిీ భారంబు మాయించి సా 

ధుల రక్షించిన యటి కృష్ణుని ననంతుం గొలు నెల్ల ప్పుడుకా. 192 
టె అ ఎం “గా 

వ. అట్టి లోకోత్కృమ్లుం డెన కృష్ణుని యవతార మాహాత్మ్యం బెజింగించితి.ఇంక 
(ప) చు షా ౬ 

వ్యాసావతారంబు వినుము. 198 

ఉ. (ప్రత్యుగమందు సంకుచిత భావులు నల్పతరాయుోవుల్ సుదౌ 

రత్యగుల న మరుల కగమాఃములె స్వకృతంబు నిత్యముల్ 
శ ౯ నూ అలో లీ ద ౦౮ 

సత్యము వైన చేద తరుశాఖల దా విభజించి నట్ట యా 

సాత్యవతేయ మూ ర్రియయి జాతము నొందె హరి (ప్రసన్నుడై. 194 

వ. మజశియు బుద్ధావతారంబు వినుము. 195 

MOUS TWINS POON IN వ్య య. 

1. తానముల (క); కారకల (వ) 2. వేజూద్గత (వ) $. దత్తరమై (త) 4. పిప్పల (హ) 
5. విదూరక (వా) 6. లౌ నసద్గతికులు (వా) 
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మ. *ేఅతిలోలాత్ము లినూనృతో కృులును కివేదాచార సంశీలు రు 

ద్ధత పాషండ *మతౌపధర్మ్యులు జగత్సంహారు లై నట్టి యా 
కదితి సంజాతు లధర్మవాసనల వర్తింపం దదాచార సం 

హతి మాయించి హరించె దానవుల. బద్యాఠుండు బుద్దా కృతికా. 196 

వ. మటియుం గలు వతారంబు నినుము. 197 

మ. వనజాక స్తవ రకూన్ఫ్యులుకా వషడితి స్వాహోస్వధా వాక్య ళో 

భన 7రాహిత్యులు సూన్స్ఫ. తేతరులునుం బాషండులు నైన వి 

(పనికాయంబును శూద్ర క5భూవిభులునుకా బాటిల్లి నక గల్కియై 

జననం బంది యధర్మము న్నడంచి సంస్థాపించు ధర్మం బిలకా. 198 

వ. అని మటియు( బితామహుండు నారదున కిట్లనియె. ముసీందా ! పుండరీకాతుం 

డంగీకరించు లీలావతార కథావృ తాంతంబు నె నీకు నెజింగించు నింతకు మున్న 

హరి వరాహాద్యవతారంబు లంగీకరించి త(త్సయో జనంబులు దీర్చె. మన్వంతరా 

వతారంబులు నంగీకరించినవియు, నంగీకరింపం గలయవియునై యున్నవి. 

వర్శ్మమానంబున ధన్వంతరి పరశురామావతారంబులు దాల్చి యున్నవాడు. 

భావికాలంబున (శ్రీరామా ద్యవతారంబుల నంగీకరింసం గలవాడు. ఆ మ్మహా 

త్క్ముండు సృష్ట్యాది కార్య భేదంబుల కొజకు మాయా గుణావతారంబు నొందు. 

బహుళ క్రి ధారణుండై న భగవంతుండు సర్గంబునం దపంబును, ఏనును, బుషి 

గణంబులును, నవప్రజాపతులును నై యవతరించి విళ్వోత్సాదనంబు గావించు. 

ధర్మంబును, విష్ణుండును, యజ్ఞంబులును, మనువులును, ఇం దాది దేవగణంబును 

ధాత్రీపతులునై యవతరించి జగంబుల రకింపుచుండు. అధర్మంబును రు[ద్రుం 

డును, మహోరగంబులును, రాక్షసానీకంబులు నై విలయంబు నొందించు. 

ఇ తెజింగునం బర మెశ్వరుండును, సర్వాత్మకుండు నైన హరి విశ్వోత్స త్తి 

స్టితిలయ హేతుభూతుండై విలసిల్లు. ధరణీరెణువులై న గణుతింప నలవియగుం 

గాని యమ్మహోత్వుని లీలావతారాద్భుత కర్మంబులు లెక్కవెట్ట నెవ్వనికి నళక్యం 

బె యుండు. నీకు సంకేపరూపంబున నుపన్యసించితి. సవి_స్తరంబుగా నెతీం 

గింప నాకుం దరంబుగాదు. అన్యులం జెప్పనేల? వినుము, 199 
మ మా. ~~ 

1. అతిలొభాత్ను ల (కం చ. 

4. మతో పధర్ములు (డ. ద.) ర్. 

7. హీనుల్ గఠినానృతో కిప పరుఠె 

BE సూనృతేతరులు (చ. ద. ల్.) 8. శేదాచార (తం. వా.) 

తిసంతానము (క. చ. ట. జ.) 6. శూన్యులై మటి వష షట్ (హృ 

(వొ ర. భూపులు గలికా భాసిల్లి నకా (హృ 
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చ, 

మ. 

PA 

(శ్రీమహాభాగవత మ 

అమర [ద్రివిక్రమస్ఫురణ నందిన య మ్మహితాత్ము పాద వే 
గమున హతంబులె న (తిజగంబుల కావల ' నొప్పు సత్యలో 

యా 

కము చలియించినం గరుణ( గైకొని కాచి *ధరించు పాదప 

ద్మము తుదినున్న య(పతిహతంబగు శ్రి గణీంప శక్య మె! 200 

హారి మాయాబల మే నెజుంగ నట శక్యంబే! పసందాది స 

త్చురుష (వాతము 3న బుది నితరంబుకా మాని సేవాధిక 
ద ధి 

స్ఫురణం ద చ్చరితానురాగ గుణ విస్ఫూ ర్తి౯ సహస్రాస్య సుం 

దరతకా బొల్బగు శేషుండు న్నెజుంగ6 డన్నకా జెప్పలే రొండొరుల్. 201 

ఇతరము మాని తన్ను మది నెంతయు నమ్మి భజించువారి నా 
(శిత జన నేవితాయ్యఘి సరసీరుహు6 డైన సరోజనాభు( డం 

చిత దయతోడ నిష్కపట చిత్తమునం గరుణించు నట్టి వా 

రతుల దురంతమై తనరు న వ్విభు మాయ? దరింతు రెప్పుడుకా. 202 

మజణియును సంసారమగ్నులై దివసంబులు (దొబ్బ యంతంబున శునక సృగాల 

భక్ష్యుంబు లై న కాయంబులందు మమత్వంబు సేయక భగవదర్పణంబు నేసిన 

పుణ్యాత్ములు గొందజు గలరు, ఎతింగింతు వినుము. ఏను నీ బహ్మత్వంబునం 

జెందు రాజసంబు విడిచి య మ్మహాత్ము పొదారవిందంబుల భ క్తి నిష్ణండనై, 

శరణాగతత్వంబున భజించు నప్పుడు దెలియుదు. రాజసగుణుండనై తెలియ (జాల. 

శాస్త్రంబులు [ప్రపంచింసక కేవల భక్తి జ్ఞానయోగంబున సేవింతు. మతియు 

(సనకాదులగు) మీరును, భగవంతుండై న రుదుండును, దై త్యపతియెన (పహా 

దుండును, స్వాయంభువ మనువును, అతని పత్నియగు శతరూపయు, దత్చు 

త్రులగు (పియ వతోత్రానపాదులనుువారలును, దత్ను(త్రికలు, (ప్రాచీనబర్హియు, 
బుభువును, వేనజనకుండగు నంగుండును, (ధువుండును గడవం జాలుదురు. 

వెండియు. 209 

గాధి గయాదు లిక్ష్వైకు దిలీప మాం ధాతలు భీష్మ యయాతి సగర 

రఘు ముచుకుం దిళ రంతి'దే వోద్దవ సారన్వ తోదంక భూరిషేణ 

(శుతదెవ మారుతి శతధన్వ పిప్పల బలి విఖీషణ శిబి పార్థ విదురు 

లంబరీష పరాశ *రాలర్క- దేవల సౌభరి మిథీలేశ్వ రాభిమన్యు 
మి వ ఖా బబ జ Po We WT 

1. వెల్లు (ఈం, వా.) ఏ2. ధరించె (తం) ల్. పాదపద్మమునను నట్టి (తం) 4. “రాలర్క్ల 

.మిథీలేశ్వురాను సౌభరి దేవ లాభిమన్వు” (వా); రాలర్కసౌొభరి, దేవల మిథిలేళ్వ రేర్యద దత్తు (హ) 
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తే. లాష్టి షేణాదు లైన మహాత్ము లెలమి(, దవిలి య దేవు భ కి (జితముల నిలిపి 

త తృరాయణ భక్తి దుర్దాంతమైన, విష్ణుమాయ దరింతురు విమలమతులు. 204 

అనఘా ఏపీరల నెన్న నేమిటికిం? దిర్య గంతు సంతాన ప 

కీ ”నిశాటాటవి కాఘజీవ నివహ స్తీ శూద్ర హూణాదులె 
యై 

నను నారాయణ భ_క్తియోగ మహితానందాత్ములై రేని వా 

రనయంబుకా దరియింతు రవ్విభుని మాయావె భ వాంభోనిధిక౯ా. 205 

కావున. 206 

జే పి జా a అద నక శశ్వ (తృశాంతు నభయుని, ఏళ పితుః (బబోధమా (తు విభు సంశుద్దుకా 

శాశ్యతు*సము సదసత్సరు,నిశ్వరు ( జిత్తమున నిలుపు మెపుడు ము సిం దా!207 

=. అకైన న ప్పుణ్యాత్ముల ననవద్యశీలుర నవిద్య లజ్ఞావనత వదనయె పొందం 
య జ్ కక 

చాలక వై ముఖ్యంబునం దవ్వుదవ్వుల దలంగిపోవు మజీయు, 208 

. హరి బరమాత్ము నచ్యుతు ననంతుని( జిత్తములో.( దలంచి సు 

స్టిరత విశోక సౌఖ్యముల జెందిన ధీనిధు లన్య కృత్యముల్ 

మజచియు 6 జేయ నొల్లరు తలంచిన నట్రదయౌొ సురేంద్రుండుం 

బరువడి నుయ్యి షేదవ్వుచు నిపాన ఖన్నిత్రము మానుక్రై వడికా. 209 

సర్వఫల (పదాతయును సర్వుశర ణ్యు6డు సర్వశ కు(డుకా 

సర్వజగ (క్ర సిద్దు (డును సర్యగతుం డగు చక్రపాణి యీ 

సర్వ శరీరులుకా విగమసంగతి( జెంది విశీర్యమాణులె 
Qe 

పర్వినచో నభంబుగతి (బహ్మము దా6 జెడకుండు నెప్పుడుకా. 210 

. కొరణకౌర్య హూతువగు కంజదళొకుని కంటె నన్యు లె 

వారును లేరు తండ్రి 1 భగవంతు ననంతుని విశ్వభావనో 

దారుని సద్దుణా వళు లుదా త్తమతికా గొనియాడకుండినకా 
ణ్ అజ జ్య జెరవు చిత ముల్ (పకృతి. జెందని నిర్లుణమైన (బహ్మము౯ా, 211 

1. లార్షి (హతం. వా.) 2. నిశాటాదిక సర్వజీవ నివహ (చ), నికాటాటవికౌమ (త) 
అనె 
లు 

సభవుని (వా) 4. సదసత్పూరుషు (హ. తం. వా.) 5. (_దవ్వునె పిపాసితుడె సలిలాభిలాషితన్ 

త. త 
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మ. నిగమార (పతిపాదక (పకటమె నిర్వాణ సంధాయిగా 
(ca ర 

భగవంతుండు రచింప భాగవత కల్చ్పత్మాజమై శాస్త్రరా 

బి గరిష్టంబగు సీ పురాణకథ సంకేసంబుగా( జెప్పితి౯ 

జగతి న్నీవు రచించు దీని నతివిసారంబుగా( బ్యుత్రకా ! 212 

చ. పురుషభవంబు నొందుట యపూర్వము జన్మములందు నందు భూ 

సురకులమందు( బుట్టు టతిచోద్యమ యి ట్రగుటకా మనుష్యు ల 

స్థిరమగు కార్యదుర్చశల చెత నశింపక విష్ణు నెవనా 

పరత? దనర్శి నిత్యమగు భవ్యపదంబును నొందు టొప్పదే ! 218 

మ. ఉపవాస (వత 'శొచ శీల మఖ సంధ్యోపాన నాగ్ని[కియా 

జప దానాధ్యయ నాది కరముల మోక్ష(ప్రా పి నేకూర ద 

చ్చపు భక్తికా హరి( బుండరీకనయనుకా సర్వాతిశాయికా రమా 

ధిపు బాపఘ్ను6 బరేశు నచ్చ్యుతుని నర్డిం గొల్వలేకుండినకా. 214 

క, వనజాకు మహిమ నిత్యము, వినుతింపుచు నొరులు వొడగ వినుచు న్మదిలో 

ననుమోదింపుచు నుండెడి, జనములు ద న్మోహనశత. జనరు కిమునీం(ద్రా!215 

క, అని వాణీశు(డు నారద, మునివరునకు( జెప్పినట్టి ముఖ్యకథా సూ 

చన *మతి భక్షి. బరీకి, జ్ఞనపాలునితోడ యోగిచం|ద్రు(డు నెప్పెకా. 2[6 

అధ్యాయము లా 

_- పరిఠీతు6డు శుకుని. (బపంచోద్భవాదికం బడుగుట ౩ 

౭ ఏను శుకయోగికి మనుజేచం డిట్లను మునినాథ ! దేవదర్శనము గలుగ. 
నారదమునికి. బంకేరుహభవు( డెజింగించిన తెజంగు సత్మ్భప దలిర్చ 

గణుతింప సత్త్వాది గుణకూన్సు( చగు హరి కమలాక్షు లోకమంగళము లై న 

కథలు నా కెజింగింప గై కొని నిస్సంగ మెన నా హృదయా బ్దమందు( గ్భషము 

తే, భవ్యచరితుని నాద్యంత భావశూన్యు 6 జిన్మయాకారు ననఘు లత్మీసమేతు... __ 

నిలిపి యస్టిర విభవంబు నిఖిల హేయ భాజనం బైన యీ కశేబరము విడుతు.£17 
మయము బా ఖ్ ట్ర బబ య 

1. (శాత (హ) 2. మాయ (క.బ.) శి. నరేం్యద్రా (వా) 4. మతిమెరయ (క) 
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వ. ఆదియునుంగాక యెవ్వండు శ్రద్దా భక్రియు క్పుండై. కృష్ణు గుణకీ ర నంబులు 

వినుచుం బలుకుచుండునట్టవాని ప హృదయపద్మంబునందు (గర్భ రంధమార్షంబున. 

(బవేశించి, కృషుండు విశ్రమించి, సలిలగతం బె న కలుషంబును శరతాలంబు 
౬౯9 యా "ఠా 

నివారించు చందంబున నాత్మగతంబయిన మాలిన్యంబు నపకర్షించు. గావున. 

మ, భరితోద్యగ నిదాఘత పుం డగు న ప్పాంథుం 'డరణ్యాది సం 

చరణ క్తేశ సముద్భవం బగు పిపాసం జెంది యాత్మీయ మం 

దిరముం జేరి గత్ళళముం డగుచు నెందేనిం జనం బోని భం 

గి రమాధీశు పదారవింద యుగ సంగీభూతు(డై మానునే! 219 

వ. ఆదియునుం గాక సకల భూతసంసర్ల శూన్యంబై. న యాత్మకు భూతసగంగమం 

దే (పకారంబునం గ గలి గ? అది నిర మి త్తం బున జేసియో, కర్కంబునం జెసియో 

యా క్రమంబు నా 3టీంగింపుము 220 

స. ఎవ్వని నాభియం దెల్ల లోకొంగ సంస్థాన కారణ పంకజంబు వొడమె 

నం దుదయించి సర్వావయవ స్పూూర్తి( దనరారునట్టి పితామహుండు 

గణ(గి యెవ్వని యనుగహమున నిఖిల భూతముల సృజించె నుత్క_ం౦ఠ తోడ 
నట్టి విధాత యే యనువున సర్వేప రూపంబు గను(గొనె రుచిర భంగి 

తే, నా పరంజ్యోతియైన పద్యాక్షునకును. 2నళినజానకు( (బతీక విన్యాస భావ 

గతులవలనను భేదంబు గలదె చెపుము?, యతి దయానాంద!యోగికులాబిచంద! 

వ. మజియును భూతేశ్వరుం డై న సర్వేశ్వరుం డుత్ప త్తిస్టితి లయ కారణం బైన 
తన మాయను విడిచి క మాయా నియామకుండై యేయే (ప్రదేశంబుల శయనంబు 

సేసె (నదియునుం గాక పురుషావయవంబులచే( బూర్యకాలంబున లోకపాల 

సమేతంబులై న లోక ంబులు గల్స్పితంబులయ ననియు లోకంబులు పురుషావ 

యవంబు లనియుం జెస్సం బడియె. అదియునుంగాక మహాకల్చ్పంబులును 

సవాంతర కల్సంబులును *(భూత భవిష్య ద్వరమాన కాలంబులును) సూల 

దేహాభిమానులై జనియించిన దేవ పితృ మనుష్యాదులకుం గలుగు నాయుః 

పమాలంబును. (బృహత్పూక్ష్యు కాలానువ రృనంబును నేయి క ర్మంబులం 

సి జీవు లే దు లోకంబుల నొందుదురు ? మతియు నే న్ యే కర్మంబులం జేసి 

శటేవాది శరీరంబులం (బాపింతురు ? అట్లి కర్కమార్ల (పకారంబున, 

హహహ మనా న మ య య... స" 

1. అరణ్యాను సం, చరణకే శ పిసాసపీడిత బుభుక్షంజెంది (క.ట.జ.ద.) 9. నళినజు నకును. 

టీతివినా శ్రసభావ (బ్ర) వ్, రమానాయకుండె (తం. వా.) 4. దేహోదికర్మ శనిరంబులం (హ) 
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(స త్వాది గుణంబుల) పరిణామంబులగు దేవాది రూపంబుల(గోరు జీవులకు నెయే 

కర్శ సముదాయం బెట్లు సేయందగు? ఎవ్వనికి నర్చింపం దగు ? అవి యెవ్వని చెత 
న ట్ 

(గహింపంబడు ? భూ పాతాళ కకు బ్యోమ (గహ నక్షత్ర పర్వతంబులును, 

సరి తము(ద ద్వీపంబులును, నే (ప్రకారంబున సంభవించె ?, ఆయా నానంబులం 
(6 

గల వారి సంభవంబు ఎ౫లేలాటివి ? వాహా్యాభ్యంతర ౦బులం గలుగు (బహ్మాండ 

(ప్రమాణం బెంత 2 మహాతుల చరి(త్రంబులెట్టివి 5 వర్ణాశ్రమ వినిశృయంబులును, 

ననుగతంబుతై యౌ శృ్చర్యావహంబులగు హరి యవతార చరి(త్రంబులును, 

యు గంబులును,యుగ [ప్రమాణం బులును,యు గధర్మంబులును,(పతియు గమందును 

మనుష్యుల కే యే ధర్మంబు లాచరణీయంబు (లగు నట్టి సాధారణ ధర్మంబు 

లును, విశేష ధర్మంబులును, జాతివిశేష ధర్మంబులును, రాజర్షి ధర్మంబులును, 

ఆపత్కాల జీవన సాధన భూతంబు లగు ధర్మంబులును, మహదాది త త్త్వంబుల 

సంఖ్యయును, సంఖ్యా లక్షణంబును, ఆ త_త్త్వ్వంబులకు హూతుభూత లక్షణంబు 

లును, భగవ తృమారాధన విధంబును, అష్టాంగ యోగ [కమంబును, యోగీశ్వ 

రుల యణిమా దె్యశ్వర్వ (పకారంబును, వారల యర్నిరాది గతులును, లింగ 
రా 

శరీర విలయంబును, బు గ్యజూ సామాధర్య వేదంబులును, ఉపవేదంబు లయిన 

యాయుర్వేదాదులును, ధర్మశాస్త్రంబులును, నితిహాస పురాణంబుల సంభవం 

బును, సర్వభూతంబుల యవాంతర (పళయంబును, సితి మహా(పళయంబులును, 

నిష్టాపూర్తంబు లను యాగాది వైదిక కర్మజాలంబును, వాపీకూప తటాక దేవా 

మొదలగు స్మార్తకర్మంబులును, 

కామ్యంబు లె న యగ్నిహో|[త్రంబుల యనుషాన (ప్రకౌరంబును, జీవసృషియును, 
వ్ రా © లు 

ధర్మార్థకామంబులనియెడు (తివర్గాచరణ (ప్రకారంబును, మలినోపాధికపాషండ 

సంభ వంబును, జీవాత్మ బంధ మోక్ష [పకారంబును, స్వరూపా వస్థాన విధంబును, 

సర్వ స్వతం[తుండై న యీశ్వరుం డాశ్మమాయం జెసి సర్వ కర్మసాక్షి యె 

[కీడించుటయును, మజియు మాయ నెడ(బాసి యుదాసీనగతి విభుండై (క్రీడించు 

తెజంగు మొదలగు సమస్తము (కమంబున నాపన్నుండ నైన నాకు నెణిం 

గింపుము, (బాహ్మణ శాప_బున జేసి, కోక వ్యాకులిత చిత్తుండ వై యనశన 

వతుండ వైన నీవు వినుట యెట్లని సందేహింప వలవదు. త్వదీయ ముఖార 

వింద విని్నిిస్సుతనారాయణ కథామృతపాన కుతూహలి నాన నాకు నిం|దియం 
i QQ 

బులు వశంబులె యుడు, ఆది గావున 3 నడిగిన [ప్రశ్నాంబులకు నుత రంబులు 

అయాది నిర్మాణంబు లన్నదానం బారామ!' పతి 

చః 

FTE లా నట Dm . వ. శ న | ్ 

1. గుణవంతుత పదిణామాసుతులగ వారికి నదందియందు నక ర్మింబు లాచరింప దగు నెవ$?ని 
ము జ్ 

చెత (గహింపబడు (క. చ. టి. త.) ల. అలాగు కలుగు (తం. వా.) 
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pn 

సవి_స్పరంబులుగా నానతిచ్చి కృతార్దుని. జేయ6 బరమేష్టితుల్యుండ వగు నీవ 

పూర్వ సం(పదాయానురోధ_బున నరు ౦క వగుదు వని విమరాతుండె న పరీక్ష 
క్ట లూ ణ ౬ 

స్నృరం(దుండు (బహ్మారాతుండె న శుకయోగి నడిగిన నతండు (బహ్మ నారద 

సంవాదంబును, నేక సం్యపదాయానుగతంబును, గతానుగతిక (పకారంబునునై 

తొల్లి సర్వాశ్వరుండు (బహ్మకల్పంబున (బహ్మ కుపదేశించిన భాగవత పురా 

అంబు వేదతుల్యంబు నీ కజీంగింతు విను మని చెప్పె నని సూతుండు శెసకాది 

మునులకుం జెప్పినట్లు శుక యోగీం్మద్రుండు పరీక్షి న్నరేం[ద్రున కిటనియె. 222 
౧ ౧ 

అధ్యాయము--౯ 

భూపాలకో_త్తమ! భూత హితుండు సుజ్ఞాన స్వరూపకుం డైన యట్టి 

(ప్రాణికి చేహసంబంధ మెట్లగు నన్న మహి నొప్పు నీశ్వర మాయలేక 

కలుగదు, ని|దవో( గలలోన( దోంచిన దేహబంధంబుల తెబి(గు వలెను 

హరి యోగమాయా మహా త్త్వంబునం బాంచభౌతిక దేహ సంబంధు6 డగుచు 

నట్టి మాయాగుణంబుల నాత్మ యోలి, బాల్య కొమార యౌవన భావములను 

నర సుపర్యాది మూర్తుల. బొరపి మేను,నాయ దిది యను సంసార మాయ దగిలి. 

నర్తింపు చిట్లున్న జీవునికి భగవ దృక్తియోగంబున ముక్తి సంభవించుట 

యెట్ల న్న నెప్పుడేని జీవుండు (ప్రకృతి పురుషాతీత మయిన (బ్రహ్మ స్వ రూవంబు 

నందు మహిత ధ్యాననిష్టుం డగు నప్పుడు విగత మోహుండై యహంకార 

మమకారాత్మకంబై న సంసరణంబు దెజంగి ముక్తుండై యుండు. మతియు 

జీవేశ్వరులకు దేహసంబంధంబులు గానంబడుచుండు. అట్టి దేహధారియైన 

భగవంతునందు భ కింజేసి జీవుని ముక్తి యే తెజంగునం గలుగు నని యడి 

గితివి. జీవుం డవిద్యా మహిమంజేసి కర్మానుగతం బై న మిథ్యారూప దేహ 

సంబంధుండు. భగవంతుండు నిజ యోగమాయా మహిమందేసి 2స్వేచ్చా పరి 

కల్పిత చిదన లీలా విగహుండు. కావున భగవంతుండై న యీశ్వరుండు 
ఇషు QQ 

స్వ భజనంబు ము_క్రిసాధన క్ఞానార్గంబు కల్పితం బని చతుర్ముఖునకు( దదీయ 

నిష్క్కపట తపశ్చర్యాది కిచేసితుండె నిజజానానందఘనమెన స్వరూపంబు 
య se యి 

సూపుచు నానతిచ్చె. అది గావున జీవునికి భగవద్భక్తి మోక (ప్రదాయకం బగు. 

ఇందుల కొక యితిహాసంబు గల దెజీంగింతు. ఆకర్థింపుము. దాన భవదీయ 

సంశయ నివృత్తి యయ్యెడు నని శుకయోగీం(దుండు రాజేంద్రున కిట్ల నియె. 224 

నాగా క మనపై ప్రలీలా (ఏ. ఈ.) 8. విశేషంటై న (హు) 



తే, 

1 అ 

4, సంతాన (జ) ర్- కాంచన దండాంల (చ) 6. మవవడందితా 
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:—- |బహ్మ తపంబునకు మెచ్చి శ్రీమన్నారాయణుడు పరం విచ్చుట :--- 

హరి పాదభ క్రి రహసో్తోపదేష్టయు నఖిల దేవతలకు 'నధివిభుండు 

నై న విధాత గల్పాదియందును నిజాశయ పద్మమున కధిషాన మరయ 
షు i © 

ర్ధించి జలముల నన్వేషణము నేసి నళిసంబు మొదలు గానంగలేక ది 

విసివి *కమ్మణను ద్ ద్చిసరువో సీను(డై సృష్టి నిర్మాణేచ్చ( జిత్తమందు.( 

ళీ 

జాల నూహించి కీతత్పరిజ్ఞాన మహిమ, సరణి మనమున దో(పక జడను పడుచు 

లోకజాలంబు పుట్టింప లేక మోహి, తాత్ము(డై చింతనొందు న య్యవసరమున, 

జల మధ రంబున నుండి యకర సమామ్నాయంబున స్పర్శంబులందు షోడ శాక 

రంబు మజియు నేకవింశాక్షరంబు నైన సీ యక్షర ద్యయంబు వలన నగుచు, 

మహాముని జన ధనంబైన తప యను శబ్దంబు రెండు మాటు లుచ్చరింపంబడి 

వినంబడిన, నట్రి శబ్లంబు వలికిన పురుషుని వీకింపం గోరి నలుదిక్కు.లకుం జని 

వెదకి యెందునుం గానక మరలి నిజనాగం బె న పద్మంబునం దాసీనుండె 
థి ర యు 

యొక్కింంచుక చింతించి యట్టి శబ్దంబు దన్ను6 దపంబు సేయుమని నియమిం 

చుటగా6 దలచి, ప్రాణాయామ పరాయణుండె, జ్లానేందియ కర్మేంద్రి 

యంబుల జయించి యకాగచిత్తుండై , సకలలోక సంతాప హేతువైన తపంబు 

వెయి దివ్యవత్సరంబులు గావింప, నీశంరుండు (పనన్నుండె పొడచూపిన, 
ంఎ వ్ 

నా కమలనసంభవుండు దజ్జణంబు రాజస, తామస మిళ స_త్వగుణాతీతంబును, 

శుద స త్వగుణావాసంబును, అకాల విక్రమంబును, సర్వతలోకోన్నతంబును, 
థి ౨ లె 

సకల సురగణ స్తుత్యంబును, లోభ మోహ భయవిరహితంబును, అపునరా 

వృతి మార్షంబును, అనంత తేజో విరాజితంబును నెన వె కుంఠపురంబు( 
నం. a షి న 

టొౌనగని యందు. 228 

సూర్య చం_దానల స్పుర జల. జొరసివ నిజ దెధితి స్ఫూర్తి నివ్వటిల్ల 

దివ్య మణ్మిపభా దీపిత సౌధ విమాన గోపుర హర్మ్య మండపములు 

(ప్రసవ గుచ్చ స్వచ్చ భకత కామిత భలసంతాన *పాదప సముదయములు 

కాంచన దండ సంగత మారు తోద్దూత తరళ విచిత్ర కేతన చయములు 

వికచ కై రవ దర దరవించ గత మ, రందరస పాగ మోడి తేందిందిర (ప్ర 

భూత మంజుల నీనద (ప్రబుద్ధ రాజ, హంస ళోభిత వర కమలాకరములు. 227 
= వ నఖ రాం I క 4 " ~ "| 

- నాదివిభుడు (ఈ. జ.) 2. కము జ పూకవిసరుకొసినుుయె (చ లె. తత 
న్ లా 2 
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సీ. వలనొప్ప6గా ోనదై వం కేశవా త్సరం” బని పల్కు రాజ కీరావళియును 

మహిమ “సర్వం 'విష్ణమయము జగ_త్తొని చదివెడు శారికా సముదయంబు 

నేపార6గా “జితం తే “పుండరీకాక[” యని లీల6 బాడు పికావళియును 

లలి మీజ(గా చోమంగళం మధుసూదని” యని పల్కు కేకు లనారతంబు 

తే. తవిలి (శౌషడ్వష ట్వ ధేత్యాది శబ,కలితముగ మోయు మధుప నికాయములును 
ళ్ లో 

గలిగి యఖిలై క దివ్యమంగళ విలాస,మహామ  జెన్నొందు వై కుంళమందిరంబు. 

వ. మజియుం బయోధరానళీ విభాసిత నభంబుం బోలె వెలుంగుచున్న య ద్దివ్య 

ధామంబునందు. 229 

స. సలలి తేందీవర శ్యామాయమాణోజ్వ్వలాంగులు నవ్య పీతాంబరులును 

*ధవ కారవింద సుందర పత్రనే(తులు సుకుదూర తనులు భాసుర వినూత్న 
రత్న విభూషణ గై వేయ కంకణహార కేయూర మంజీర ధరులు 

నిత్య యౌవనులు వినిర్మల చరితులు *రోచిమ్షులును హరిరూప ధరులు 

తే. నగు సునందుండు నందుండు నర్హణుండు,(పబలుండును మొదలగు నిజపార్శ్వు 
చరులు 

మణీియు వె డూర్యవి(దుమామలమృణాళ తుల్యగా(తులు (దను భ కి తోభబింప, 
Qe నం! 

స. క్షొళి తాఖిల కల్మష(వ జామరనదీజనక కోమల పదాబ్ద్బములవాని 

నఖిల సంప త్కార ణాపాంగ లక్షీ విలాసిత వక్షస్థ్సలంబు వాని( 

బద్యమి(తామి(త్ర 6భాసిత కరుణా తరంగిత చారు నేత్రములవాని 

7భువన నిర్మాణ నై పుణ భవ్య నిజ జన్మ కారణ నాభి పంకజము వాని 

తే. నహిహితాహిత శయన వాహములవాని, సేవి తామర తాపస (శేణివాని 

నఖిల లోకంబులకు గురుం డన వాని 6 క్గాంచె. బరమొష్టి కన్నుల కఅవు దీఖి. 

క. కమనీయ రూప రేఖా, రమణీయత. జాల నొప్పు రమణీమణి య 

క్కుమలాలయ దన మృదు కర,కమలంబుల విభుని పాద కమలము లొ త్రకా.282 

అలలో మల వ బటట క SINT TT TT క ప a dn Sh 

1. మహిమ సర్వం విప్ప మయమీ జగ త్తని ( (తం); మహిమ జగద్విమ్ల మయమఖిలమ్మని (వా ) 

ల. మంగళం భగవాన్ (2) వి, హ్టోయనిపల్కు మయూర ములును (చ. డ. -); మంగళం భగవాన్ విష్ణ, 

వోయనిపల్కు మయూరములును (తం) శీ. తవిలి వషడితి స్వాహాన్వధానుళబ్ద (చ.డ-ద.) 4. దరదర 
వింద సుందర (చ. ట.డ.ద.బ.) ర్. రోచిష్ణు లంచితా రూఢయజలు (చ. ట.) 6. భానురలోచను 

నళినసుందర వదనంబు వాని (హ; భాసిత పుష్పవ, న్నయనాభి నవవదనంబు వాని (త. జ.) 
సృష్టికారణ విరించి (ప్రభూతిస్థాన కమనీ యనాభి పంక జమువాని (చ) ర. గాంచె నెనిమిది కన్నుల 

కవ్వదీఐ (ర యగ 
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వ. వెండియు, 288 

శా. శ్రీ కాంతాతిలకంబు రత్న రుచి రాజి (పేంతిత స్వర డో 

లా కేళిజా 'విలసి లి త త్క_చ భరాలం ?కార (స గంధ లో 
(ae NN 

భాకీ ర్ల (ప్రచర న్మధ్నువత మనో జ్ఞాలోల నాదంబు ల 
ర్ ణః 

సోకానుస్వర లీల నొప్ప(గ నిజేతకా వేడృతో. బాడ(గకా, 234 

వ. అట్టి నిత్యవిభూతియందు. 235 

మ, సతత జ్ఞాన రమా యళో బల మహైశ్వర్యాది యుక్తుం జగ 

త్చతి యబేశు ననంతు నచ్యుతు దళ తం కేరుహాకుం శ్రియః 

పతి నాద్యంత వికార దూరు గరుణా పాథో నిధికా సా_త్వతాం 

పతి వరిషమ సహిమ్ల విషు గుణ విభాబిషు రోచిషునిక౯ా. 296 
ధిణ ణ క ణ్ ణి 

మ. దరహా సామృత పూరితాస్యు నిజభ కృ (త్రాణ పారోయణు 

న్నరుణాంభోరుహ పత్ర లోచనుని 6 *వీతావాసు(6 చెలోక్యనుం 
ల్ 

దరు మంజీర కిరీట కుండల ముఖోద్య ద్చూషు యోగీళ్వరే 

శ్వరు లక్ష్మీయుత వతం జిన్మయు దయాసాందుకా చతుర్చాహునికా. 287 

వ. మజియు ( ననర్హ రత్నమయ సింహాసనాసీనుండు సునంద నంద కుముదాది 

'నేవితుండు) (పకృతి పురుష మహ దహంకౌరంబులను చతుశ్ళ క్రులును,క ర్మేం 

(దియ జ్ఞానేంద్రియ మనో మహాభాతంబులను షోడ శశ కులును, పంచన్మాాత 

లును, పరివేష్టింప( గోట్యర్కం (పభావిభాసితుండును, స్వేత రాలభ్య స్వాభావిక 

సమ స్తెళ్వ ర్యాతిశయుండును, (స్వ స్వరూపంబునం గీడించు సర్వేశ్వరుండు 

నైన) పరమప్పరడుషుం బుండరీకాకు నారాయణుం జూచి సొ సాం[ద్రానంద కందళిత 

హృదయా ఠపిందుండు, రోమాంచ కంచుకిత శరీరుండు, నానంద బాష్పధారా 

సిక కపోలుండు నగుచు. 2838 

క, వర పరమహంస గమ్య, స్ఫురణం డనరారు పరమ పురుముని పద పం 

కరుహములకు నజు(డు చతు,శ్శిరములు సో(కంగ నకతులు నేసిన హరియుకా. 

239 

Ee 

హక. కృడటగామోద (వహ. వా.) ఏ. యణున్, దరుణాంభోరుహ (హృ 4 
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చ. .ప్రియు(డగు బొడ్డుతమ్మి తొలి 'బిడ్లని, వేలుపు పెద్ద, భూత సం 

చయముల బుట్ట (జేయు నిజ శాసనపొతు, నుపస్టితుకా, మదికా 

దయ దళుకొ తం బల్కె. (బమద 2స్మిత చారు ముభారనిందు(డె 
లి Qe 

నయమున( బాణిపంకజమునకా హరి యాతని దేహ మంటుచుకా. 240 

ఆ. కపటిమునుల కెంత కాలంబునకు నైన, సంతసింప నేను జలజగర్భ ! 

చిర తప సమాధి జెంది విసరెచ్చ, మెలగు నిన్ను బరిణమింతు.6 గాని.241 

తే. భద్ర మగు(గాక నీకు నో పద్మగర్భ! వరము నిపుడిత్తు నెజి(గింపు వాంఛితంబు 
'దేవదేవుండ నగు నస్మదియ పాద, *దర్శనం బవధి విపత్తిదశల కనఘ! 242 

చ. సరసిజగర్భ ! నీయెడ6 (బ్రసన్నత నొంది మదీయ లోక మే 

నిరవుగ( జూపు కెల్లను సహేతుక భూరి దయాకటాక వి 

స్ఫురణను గాని నీదగు తపో విభవంబున( గాదు నీ తప 

శ్చరణము నాదు వాక్యముల సంగతి. గాదె! పయోరుహాసనా ! 248 

క. తప మనగ నాదుహృదయము, ”దస మను తరువునకు ఫల వితానము నే నా 

తసముననే జననస్థి, త్యుపసంహరణము లొనర్చుచుండుదు. దనయా ! 244 

క. కావున మదృక్తికి. దప, మే విధమున మూలధనమొ యిది నీ మది రా 

బీవభవ! యెతి(గి తప మిటు, కావించుట విగత మోహాకర్ము(డ వింకకా. 245 

క. అని యానతిచ్చి కమలజ, యెనయ(గ భవదీయ మాన సేప్పిత మే మై 

నను నిత్తు వే(డు మనినను, వనరుహసంభవు(డు వికచవదనుం డగుచు .246 

ద. హరి వచనంబు లాత్మకు( (చియం టౌనరింప( బయోజగర్భు. డో 

పరమ”పదేశ ! యోగిజన భావన ! యీ నిఖి లోర్వియందు నీ 

రవరయనియట్టి యర్హ మొక _టెనను గల్తునె 2 యెన నా మదిజా 

బెరసిన కోర్కె. దేవ ! వినుపింతు దయామతి చి త్రగింపవే. 247 

1. బిడ్దండు......సంచయములం జేయ కర్ర నిజకాసన ప్యాళుండు ధాత యొక్కినన్ (హ. 
తం. వా.) బ్ర స్థిర (త) ఏ. మతుల (జ) 4. దర్శనావధిపో విపద్దశ లక నఘ (ట. జ. తం. ) ; 

దర్శన మడంచు నీవిపద్దళల ననఘ. 5. మత్స్వరూపము (తం. వా. క. బ.). “తపోమే హృదయం 
సాతాత్” అని మూలము (9-28) 6. తపమన మదూప మనఘ ధర్మము తపమా (హృ 7. రమే 

(చ. త.) ర. వెరుగని...... మొక పేనియ (క. చ. ట.) 

[2] 
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వ. దేవా! సర్వ భూతాంతర్యామివై. భగవంతుండవై న నీకు నమస్కరించి మదీయ 

వాంఛితంబు విన్నవించెద నవధరింపుము.అవ్య కృరూపంబులై వెలుంగు భవదీయ 

స్తూల సూక్ష్మ రూపంబులును, నానా శ క్యుపబ్బంహితంబు లై. లన (బహ్మోది 

రూపంబులును, నీయంత నీవే ధరియించి జగ దుత్చత్తి స్టితి లయం౭బులం దంతు 

కీటంబునుం బోలెం గావింపుచు నమోఘ సంకల్పుండ వై “లీలావిభూతిం (గీడించు 

మహిమంబు దెలియునట్టి పరిజ్ఞానంబు( గృపనేయుము. భవదీయ శాసనంబున 

జగన్నిర్మాణంబు గావించు నపుడు (బహ్మాభిమానంబునం జేసి యవశ్యంబును 

మహ దహంకారంబులు నామదిం బొడముం గావునంద త్పరిహారార్థంబు 

వేండెద. నన్నుం గృపాదృష్టి విలోకించి దయనేయు మని విన్నవించిన నాలించి 

పుందరీకాతుం డతని కిట్టనియె, 248 

UK . వారిజభవ! “శాస్హర్ల వి, చారజ్ఞానమును, భకి, సమధిక సాక్షా 

త్కారము లను సీమూ(డు ను, దారత నీ మనముగనందు ధరియింప నగుకా.249 

pn పరికింస మత్స్వరూప స్యభావములును *మహి తావతార కర్మములు. *దెలియు 

త_త్వవిజ్ఞానంబు దలకొని మ (త్రసాదమునం గల్లెడి నీకు గమలగర్భ ! 
one చు! ల ౧ 

సృష్టి పూర్వమున( జర్చింప నే నొకరుండ6 గలిగియుండుదు వీతకర్మి నగుచు 

సమధిక సూల సూక్ష్మ స్వరూపములు. దత్మ్యారణ (సకృతియు( దగ మ దంశ 

ఆ. మందు లీనమైన నద్వితీయుండనై , యుండు నాకు నన్య మొకటి లేదు 

సృష్టికాల మందు “స్ఫృష్టినాశంబున, జగము మత్స్యరూప మగును వత్స! 260 

UX అరయ (గ గల్ప (ప్రశయాం, తరము ననాద్యంత విరహిత [కియతోడ౯ా 

బరిపూర్ణ నిత్య మహిమం, బరమాత్వు(డనై సరోజభవ! యే నుందుకా. 251 

వ. అదియునుంగాక నీవు న న్నడిగిన యీ జగన్నిర్యాణ మాయా (ప్రకారం 

బెజింగింతు. లేని యర్హంబు శక్తి రజత *[భాంతియుం బోలె నేమిటి మహిమం 

దోంచి (మ్మం దోంచక మాను నిదియె నా మాయా రవి'శేషం బని యెటుం 

గుము. ఇదియునుం గాక లేని యర్భంబు దృశ్యం బగుటకుం, గల యర్థంబు 

దర్శనగోచరంబు గాకుండుటకును, ద్విచం(దాదికంబును, తమః ”(పభాసంబును 

దృష్టాంతంబులు గా. దెలియుము. ఏ (పకారంబున మహాభూతంబులు భౌతికంబు 
వ్ జ బ్ ల పి స ఇ ఖ్ బ్బ జ బి 

1. శాస్తం క్ర పచ బట . జ. బు) ఏ. మహిమావతార (హ. తం. వా.) వ. దెలియ (తం. వా.) 

4. నృజ్యమానంబగు (తం. వా ఎ); దృష్ట మానంబగు (చ. తడు ద.) 5. _భాంతిని భొమిటి మహిమం 

వోచి (హ.) 6. విడంబనంబని (తం.) 7. (వభావంబును (క. బ.) 
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రా 

రకా 

చలు nS కు 

లై న ఘటపటాదులందుం (బ్రవేశించి యుండు నా (ప్రకారంబున నేను నీ భూత 

భౌతికంబులై న సర్వకార్యంబులందు ,స త్వాది రూపంబులం (బవేశించియుండుదు. 

భెతికంబులు భూతంబులయందు( గారణావస్థం బొందు చందంబున భూత భౌతి 

కంబులు గార ణావస్టం వొందిన నాయందు నభివ్య క్రంబులై యుండవు. సర్వ 

'దేళశంబులయందు సర్వకాలంబులయందు నది బోధితంబై. యుండు, నట్టి దే 

పరబ్రహ్మ స్వరూపంబు. త త్యం బెజుంగ నిచ్చయించిన మిము. బో6టి వార 

లీ చెప్పినది మదీయ శతత్వాత్మకంబె న యరంబని యెజుంగుదురు. ఈ యర్లం 
అవా య Gb 6 

బుత్కషం బె నయది. ఏకాగచితుండవై యాకర్త్షించి భవదీయ చి తంబున 
లు వ్ అబల ర్లు ౬9 —0 

ధరియించిన నీకు సర్షాది క ర్మంబులందు మోహాంబు చెందకుండెడి. అని భగవం ' 

తుండై న పర మెశ్వరుండు చతుర్ముఖున కాజ్ఞాపించి నిజలోకంబుతో నంతరా 
నంబు నొందె. అని చెప్పి శుకుండు వెండియు నిట్లనియె. రస్ లి 

అవనీశ (బ్రహ్మ యి ట్రంతర్షితుండె నం బుండరీకాకుని బుద్ది నిలిపి 
ne) J? Sn అ 

యానందమును బొంది యంజలి గావించి తత్సరి(గహమున( దనదు బుద్ది 

గ కొని పూర్వ,ప్రకారంబునను సమ స్మ్పపంచం బెల్ల6 దగ సృజించి 
యు ద ౧౧ 

మఆశియొ కనా(డు ధర్మ్మప్రవర్తకు( డెచు నఖిల (పజాపతి యన కమల 

. గర్భు6 డాత్మహితార్లమై కాక సకల, భువనహిత బుది నున్నత స్ఫురణ మెజిసి 
థి ధి 

మానితంబై న యమ నియమముల రెంటి, నాచరించెను సమ్మోదితాత్కు (డగుచు. 

అ య్యవసరంబున, 254 

= ఆ నళినాసననందను, లైన సనందాది మునుల కగేసరు (డుకా 

మానుగ గ వియతము.డును నగు, నా నారదు( డేంగుదెంచె నబ్దజు కడకుకా.ిఫిర్ 

= చనుదెంచి తం|డికిం (బియ, మొనర (గ శుశూషణంబు కెరొనరి(చి యత(డుకా 

దనదెస((బసన్ను€డగుటయుం గని భగవ న్మాయ ( "దెలియ గా నుత్చుకు (డె ం 
Qe 

అవనీశ! నీవు న న్నడిగినపగిది నతండు దండ్రి నడుగ6 బితామహుండు 

భగవంతు డాశిత పారిజాతము హరి గృపతోడ6 దన కెజీంగించినట్టి 

లోకమంగళ చతుఃశేళ్లోక రూవంబును దశ లక్షణంబుల6 దనరు భాగ 

వతము నారదున కున్నతి( జెప్పె నాతడు చారు' సరస్వతీ తీరమునను 
కు Be 

1. సర్వాత్మకంబై న (ట.త.జ.ద.బ.) 2. (నియతనుజు(డు నగు (హృ లీ. లొగిజేసినచో (హృ 

శ శోకమూలంబును (త. ద.) 
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హరిపద ధ్యాన పారీణు( డాత్మవేది, (ప్రకట తేజస్వి యగు బాదరాయణునకు 

గోరి యెజి(గించె నమ్మహో దారుండెలమి,నాకు నెతి(గించె నెజీంగింతు నీకు నేను. 

అదియుంగాక యిపుడు విరాటురుమునివల న పీ జగంబు లే విధంబున జని 

అ ఎ వ < ద యించి, ననీయెడి మొదలై న కొన్ని (ప్రశ్నలు న న్నడిగితివి. ఎను నన్నింటికి 

నుత్తరం బగునట్లుగా న మ్మహాధాగవతం బుపన్యసించెద. ఆకర్థి ంపుము. 208 

అధ్యాయ యు = ౧౦ 

అ మ్మహాపురాణంబు చతుఃశ్లోక రూపంబుస చశ లక్షీణంబుల సంకుచిత మార్గం 

బుల నొప్పు. అందు దస లక్షణంబు లెయ్యవి? యనిన సర్గంబును, విసర్షం 

బును, న్ధానంబును, పోషణంబును, ఊతులును, మన్వంతరంబులును, ఈశాను 

చరితంబును, నిరోధంబును, ము క్రియు, నాశ్రోయంబు ననం బది తెజంగులయ్యె. 

'దశమవికుద్ద్యర్థంబు తక్కిన తొమ్మిది లక్షణంబులు 'నెషృంబడె ఆవి యెట్టి వనిన, 

మహ దహంకార పంచ తన్మాత్ర గగన, పవన శిఖి తోయ భూ భూతపంచ కేండ్రి 

య (పపంచంబు భగవంతునందు *నగుట, సర్గమందురు దీనిని జనవరెణ్య! 260 

సర సిజగర్భుండు విరా, టురుషునివలనం జనించి భూరితర చరా 

చర భూతసృష్టి. జేయుట, పరువడిని విసర్గ మం(డు భరతకులేశా! 261 

లోక(దోహి నరేర్మద్రా, నీకము( బరిమార్చి జగము కినెతి నిల్చిన యా 

వె కుంఠ చ*నాథు విజయం, బాకల్పస్తాన మయ్యె నవనినాథా! 262 
ద G 

హారి సర్వేశ డనంతు(6డు, నిరుపమ శుభమూ ర్తి చేయు నిజభక్త క జనో 

ద్రరణము పోషణ మవనీ, వర! యూతు లనంగ గర్మవాసన లరయకా. 263 

జలజనాభ దయాకటాక (పసాద, లబ్ది నిఖిలై క లోకపాలన విభూతి 

మదహామంబొందిన వారి ధర్మములు వి సరమున( బలుకుట మన్వంతర ములు భూప! 

వనజోవరు నవతార క, థనము దదీ యానగీవ రి తతి చారి(త్రం 

బును విస్తరించి పలుకం, జను నవి యీశాను కథలు సౌజన్యనిధీ! 265 
పప ల MOAR MOOT 

1. వశమాశ్రయ వివరం? 
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సీ, 

). జంగమసావరాది చేషాదులెల (హృ 4. దృష 
థి టె ౧౧ ల 

వసుమతీనాథ! సర్వస్వామియైన గో, విందుండు చిదచి దానందమూ ర్తి 

1సలిలత స్వోపాధి శ_క్రిసమేతు(డై - తనరారు నాత్మీయ ధామమందు 

ఫణిరాజ మృదుల తల్పంబుపై సుఖలీల యోగని[ద్రారతి నున్న వేళ 

నఖిల జీవులు నిజ వ్యాపార శూన్యులె యున్నత తేజంబు లురలుకొనగ( 

3జర గు నయ్యవస్థా విశేషంబు లెల్ల, విదిత మగునట్లు వలుకుట యది నిరోధ 

మన నిది యవాంతర ప్రళయం బనంగ(,బర (గుని(క ము క్తి గతి విను పార్టి వేద. 

జీవుండు భగవ త్కపా వశంబునం వేసి దేహ ధర్మంబులై ధృతి ననేక 

జన్మానుచరిత దృశ్యము లన య జరా మరణంబు లాత్మ ధర్మంబు లన 
6 ty Qa 

ఘన పుణ్యపాప నికాయ నిర్మోచన సితి నొప్పి పూర్వసంచితము లై న 

యపహత పాపష్మవ త్వా ఓంషతదుణ వంతు(డె తగ భగవ చ్చరీర 
ఆం చే అ ౧ ర 

భూతు (డె పారతం(త్ర్యాత్మ బుది నొప్పి, దివ్యమా ల్యానులేపన భవ్యగంధ 
యు టు 

కలిత మంగళ దివ్యవిగ్రహవిశిష్షు.,వగుచు హరిరూప మొందు కే యనఘఃము క్షి. 

మతియు నుత్చ త్తి స్ధితి లయంబు లెందు నగుచు6 [(బకాశింపంబడు నది 

యాశయం బనంబడు. అదియ సరమాత్మ. (బహ్మశ బి వాచ్యుంబు నదియ, 
(ఈ) 

(పత్యక్షానుభ వంబున విదితంబు సేయుకొజకు నాత్మ యాధ్యాత్మికాది విభాగంబు 

'సెప్పంబడియె. అది యటనీన నాత్మ యాధ్యాత్మి కాధిదె వి కాధిభౌతికంబుల( 
౧ రా . 

ద్రివిధం బయ్యె. అందు నాధ్యాత్మికంబు చకురాది గోళ కాంతర్వ ర్తియె 

యెఖుంగంబడు. చక్షురాది కరణాభిమానియె (దషయెన బీవుండె యాధిదె 
ర్లు రు. QQ 

వికుండనం దగు. చక్షురాద్యధిష్టా నాభిమాన దేవతయు, సూర్యాది తేజోవి(గ్ర 

హుండు నగుచు నెవ్వని యందు సీ యుభయ వివాగంబునుు గలుగు నతండే 

అ అర్య క ఇ అర యాధిభొతికుండు, విరాడ్వి(గహుఎడు నగుం గావున, (దష్టయు దృ్భకుు- 

దృ శింబు ననందగు మూ6టి యందు నొకటి లేకున్న నొరటి గానరాదు. ఈ 

తతయంబు నెవ్వ6 డెఖుంగు నతండు సర్వలోకా(శయుండై యుండు. అతండె 

పర మాత్మయు. అ మ్మహాత్ముండు లీలార్థంబై జగత్సర్హనంబు సేయు తలంపున 

(బహ్మాండంబు నిర్భేదించి తనకు సుఖస్టానంబు నపేక్షించి మొదల కుద్దంబులగు 

అద అ దణ ఏ స ర్ట : స అమ అనీ 
జలంబుల సృజియించ. స్వతః ది దుండు గావున స్వ సృష్టం బగు నేకార్డ 

వాకారం బె న జలరాశి యందు శయనంబు నేయుటం జేసి, 
Qe 

ఖ్ మ మి 1 

1. కమనీయ తరదీ పి కమలా సమేతుదె త. జ. ద. దె. బ.) ౨. లురులు( గొనగ (హృ 

షే 
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శోకము. ఆపో నారా ఇతి (పోకా ఆపో వె నరసూనవః 
ae) అణ షి 

నీతో 

ప్ త 

తేజః (పాణములు సక్వజంతురతు(డు (క చే. తం.) లి 

తాయ ద స్యాయనం పూర్వం తేన నారాయణ స్మృతః. 

అను (ప్రమాణము చొప్పున నారాయణ శబ్రవాచ్యుండు గావున నతని (పభావంబు 

వర్ణింప దుర్గ భంబు. ఉపాదానభూతంబై న (ద్రవ్యంబును, (దివిధంబై న 

కర్మంబును, గళా కాషా ద్యుపాధి భిన్నంబె న కాలంబును, జ్లానాధికంబగు 
లి ౧ యా వ] 

*ేజీవస్వభా వంబును, ఖ్ _కయగు బివుండును, నవ్వని యను[గహంబునం జేసి 

వ _ర్లింపుచుండు, నెవ్వని యుపేక్షంజేసి వ దింప కుండు, నట్టి (పభావంబుగల 

సర్వేశ శ్వరుండు దా నేకమయ్యు ననేకంబు గాదలంచి యోగతల్పంబునం 

(బబుదుండె యుండు. అట మీంద స్వ సంకల్పంబునం జేసి తన హిరణ్యయం 
థ 2 

బై స విగ్రహంబు నధిదై వంబు నధ్యాత్మకంబు నధిభూతంబు నను సంజ్ఞాయు 

తంబెన (తివిధంబు గా సృజియించె. 268 
(6 

“అట్టి ఏరా డ్వి[గహాంత రాకాశంబు వలన నోజ స్సహోబలము లయ 6 

క బాణంబు సూక్ష్షురూప (కియాశ క్తిచె జనియించి ముఖ్యాసు వనంగ6 బరంగె 

వెలువడి చను జీవి వెనుకొని (పాణముల్ చనుచుండు నిజనాథు ననుసరించు 

భటుల చందంబున. బాటిల్తు కుత్తును ఖూరి తృష్టయు మణి ముఖము వలన. 

దాలుజిహ్మాదికంబు లుద్భవము నొందె,నందు నుదయించె ణిహా నా యునందు రసము 

లెల్ల నుదయించి నివ కాంచే నెటుంగ (బడును, మొనసి పలుక న పేకించుముఖమువలన. 

(మజీయు) వాగింద్రియంబు పుఖై. దానికి దేవత యగ్ని. (ఆ రెంటివలన 

భాషణంబు వొశమె. ఆయగ్నికి మహాజల వ్యాప పరంబగు జగంబున నిరోధంబు 

గలుగుటంచేసి యా జలంటె (వతిబంధకం బయె 5) దోదూయమాః సంబ. న మహే 

వాయువువలన.(ఘాణంబు పుపెం గావున వాయుదేవతాకం బె స (భాజేం|ది 
లు గ్ల 

యంబు గంధ్యగహణ సమరం బయ్యె. (నిరాలోకం బగు నాత్మ నాత్మ యందు( 
a a 

జూడంగోరి) తేజంబువలన నాదిత్యదేవతాకంబై రూప(గాహకం బైన యక్ష 

యు గళంబు పుష్టి. బుషిగణంబుచేత బోధితుం డగుచు భగవంతుండు దిగ్దేవతా 

కంబును కబ్ద(గాష హావంబును నె నె సె శ్రోతేం్యద్రియంబు వుట్టించె. సర్జనంబు నేయు 

ఇట్ పురుషుని వలన మృదుత్వ కాఠిన్యంబులు, లఘుత్వ గురుత్వంబులు, నుష్టత్వ 
వ లప పంప మఖ ne 

1]. _్రవ్యకాలాది సభా వంబును ( . చ.తందు బ.) 2. అటి విరాడ్వి(( హంబందు గగన 
ట్ 

నై నట్టి జీవుని ననుసరింపుచు నుండు. బంబి 
యా. 

జీవుడు శ రీరంబు వలన (అ. క. తం.) 
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శీతల త్వంబులునుం జేనెడు త్వగిం(ద్రి యాధిష్టానంబగు చర్మంబు పుకై.. దాని 

వలన రోమంబు లుదయించె. వానికి మహీరుహంబు లధిదేవత లయ్యె. అందు 

నధిగత స్పర్శ గుణుండును అంతర్భ హిః,పదేశంబుల నావృతుండును నగు 

వాయువు వలన (బలవంతంబులు నింద దేవతాకంబులు నాదాన సమర్థంబులు 

నానా కర్మ కరణ దక్షంబులు నగు హా _స్తంబు లుదయిఎచె. .) స్వేచ్చా విషయగతి 

సమర్గుం డగు నీశ్వరునివ అన విష్ణు చేవలాకంబు లగు పాదంబు లువయించె. (ప్రజా 

నందామృతార్జి యగు భగవంతుని వలన (బజాపతి దేవతాకంబై. స్తీ సంభో 

గాది కామ్యసుఖంబులు కార్యంబులు గా6 గల శిళ్నోపస్టంబు లుదయించె.మిత్రుం 

డధిదై వతంబుగా. గలిగి భుక్తాన్నా ద్యసారాషశ త్యాగోపయోగం బగు పాయు 

వనెడి గుదం బుద్భవించె. దాని కృత్యం బుభయ మల మోచనంబు, 'దేహంబున 

నుండి దేహాంతరంబు జేరంగోరి పూర్వకాయంబు విడుచుటకు సాధనంబగు నాఖి 

ద్వారంబు సంభవించె. అట్టి నాభియె'(పాణాపాన బంధస్టానం బనంబడు. త 

దృంధ విశ్లేషంబె మృత్యు వగు. అదియు యూర్ద్వాధో దేహ భేదకం బనియుం 
జప్పంబడు. అఆన్నవానాది ధారణార్హంబుగ నాం్యత్ర కుక్షి నాడీనిచయంబులు 

గల్సింప(బడియె. వానికి నదులు సము ద్రంబులు నధిదేవతలయ్య. (వాని వలన 

దుష్టి పుష్టులను నుదరభరిణ రస పరిణామంబులును గలిగియుండు. ఆత్మీయ 

మాయా చింతనం టొనర్చు నపుడు కామ సంకల్పాది స్థానంబగు హృదయంబు 

గలిగె. దానివలన మనంబును, చం(దుండును, కాముండును, సర ల్సందిను 

నుదయించె. అంతమీ (ద జగత్సర్జనంబు సేయు విరా డ్వి(గహాంబు వలన స 

ధాతువులును, పృథివ్య పేజో మయంబు లైన స్ప్త(ప్రాణంబులును, వ్యోమాంటు 

వాయువులచె నుత్పన్నంబు లయి గుణాత్మకంబు లై న యిందియంబులును, 

నహంకార (పభ వంబు లైన గుణంబులును, సర్వవికార స్వరూపంబగు మన 

స్పును, విజ్ఞానరూపిణీ యగు బుద్దియు బుట్టు. వివిధంబగు నిది యంతయు 

సర్వేశ్వరుని స్థూల విగ్రహంబు. మజియిను, 270 

. వరుస బృథివ్యా ద్యష్టా, వరణావృతమై సమగ వై భవముల( బం 

కరుహాభవాండాతీత, స్ఫురణం జెలువొందు నతివిభూతి దలిర్చ్పక. 271 

పొలుపగు సకల విలక్షణ, ములు "గలి గాద్యంత శూన్యమును నిత్యమునై 

లలి సూక్ష్కమె మనో వా, క్కు_లకుం దలపోయయ(యగా నగోచర మగుచుకా. 272 

టో. ORRIN IIS ININININSNINNINENNS 

1. గలయాద్యంత (హ. తం. వా.) 
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ఆలఘు తేజోమయం బై న రూపం విది కితినాథ నాచేత జెప్పంబడియె 

మానిత స్తూల సూక్ష్మ స్వరూపంబుల వలన నొప్పెడు భగవ త్స సరూప 

మ మృహార్మకుని మాయా బల౦బున.జేసి దివ్యము సిం్యద్రులు దెలియ లేరు 

వసుధేశ వాచ్యమై వాచకంబై నామరూపముల్ (గియలును రూఢి6 దాల్చి 

యుండుసట్షి యీశ్వరుండు నారాయణుం, డఖిలధృుతి జగ న్నియంతయెన 
లు 

చిస్మయాళత్యుకుండు సృజియించు సీ (పజా, పతుల బుషులను బితృతతుల నప్పుడు. 

మతియుసు, 274 

కిన్నరవర చారణ గరుడ గంధర్వ రాక్షస పిశాచ 

క్రంద గుహ్యాక డాకినీ యక యాతుధాస 

విద్యాథ రాప్పరో విషధర (గహ మార్భగణ వృక హరి ఘృష్టి ఖగ మృగాళి 

భలూక రోహిక పళు వృక్ష యోనుల, వివిధ కర్మంబులు వెలయ. బుట్టి 
ళా 

జల సగధో భూకలంబుల సంచరించు, జంతుచయముల సత్వ రజ _స్తమోగు 

రకముల దిర్య క్చురాసుర సర ఛరాది, భావముల భిన్ను అగుదురు పౌరవేంద! 

ఇర వెౌంచకా (దుహాణాళ్న కుం డయి రమాదిశుంఢు విశ్వంబు సు 

సరళం జేసి హరిస్వరూపు(. డయి రకించుకా సమ స్త (వజో 

కరడ సంహారము సేయు నప్పుడు హరాంతర్యామియై యింతయు కా 

హరియించుకా బవనుండు మేఘముల మాయంచేయు చందంబునకా. 276 

ఈ పగిదిని విశ్వము సం, నాపి చును మనుచు నణ౦ంచు ధర్మాత్మకు (2 

దీపిత తిర్య బర సుర, రూపంబుెలు దానె తాల్చి రూఢి దలిర్చకా. 277 

హరియందు నాకాశ మాకౌశమున వాయు వనిలంబు వలన హుతాశనుండు 

హవ్యవాహానునందు సంబువు లువకంబు వలన వసుంధర గలిగె ధాత్రి 

వలన బహు (ప్రజావళి యుద్భవం బయ్యె నింతకు మూలమై యెసంగునట్టి 
నారాయణు(డు చిదానంద స్వరూపకుం డవ్యయు(, డజరు( డసంతు6 డాఢ్యు( 

డాది మధ్యాంక కాస్యూం డనాదినిధను( డతనివలనను సంభూత మైన యట్ట 

సృష్టి హేతు(పకార మేశీంచి తెలియ జాల రెంతటి మునులై న న జసవరేణ్య! 

అదియిునుం గాక, 279 
"a 

“వలన నాళ అ "వ జ 1. వలన నాప్పంగల (వం తవ +) ప వాల్చి హరిహరుం డజు డెలమి౯ా (డ. ద.) 
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ధరణీశో_త్తమ! భూతసృష్టి నిటు సంస్థాపించి రక్షించు నా 
హరి క_ర్హృత్వము నొల్ల6ం డాత్మగత మాయారోపితంజేసి తా 

నిరవద్యుండు నిరంజనుండు పరు(డుకా నిష్కి-ంచనుం డాఢ్యు (డుకా 

నిరపేకుండును నిష్క_శంకు( డగుచుకా నిత్యత్వముకా బొం దెడిజా.. 280 

(బహ్మసంబంధి యగు నీ కల్ప(ప్రకారం బవాంత కల్పంబుతోడి సంకుచిత 

(పకారంబున' నెజింగించితి. ఇట్టి (బహ్మకల్పంబున నొప్పు (పొకృత వై కృత 

కల్చ(పకారంబులును,తత్సరి మాణంబులును కాల కల్స లక్షణంబులును, నవాంతర 

కల్ప మన్వంతరాది భేద విభాగ స్వరూపంబును, నతివిసారంబుగ ముందు 

నెజింగింతు వినుము.అదియును బద్మకల్పం బనందగు. అని భగవంతుం డయిన 

శుకుండు పరీక్షిత్తునకు6 జెప్పె. అని సూతుండు మహర్షులకు నెజింగించిన, 281 

విని ₹ొనకుండు సూతుం గను6గాని యిట్లనియె సూత! కరుణోపేతా! 

జననుత గుణసంఘాతా! ఘన పుణ్యస మేత! విగతకలుష(బ్రాతా! 282 

. పరమ భాగవ తో త్రముండై న విదురుండు బంధు మ్మిత జాలంబుల ఏడిచి, 

సకల భువన పావనంబులును కీర్సనీయంబులును నై న తీర్ణంబులు నగణ్యంబు 

లై న పుణ్యకేత్రంబులును దర్శించి, (క్రమ్మజి వచ్చి, కౌషారవియగు మై_త్రేయుం 

గని, యతని వలన నధ్యాత్మబోధంబు వడనె నని వినంబడు. అది యంతయు 

నెటీంగింపు మనిన నతం డిట్లనియె. 288 

= విను మిపుడు మీరున న్నడి, గిన తెజి(గున శుకు మునీం(దగేయు( బరీక్షి 

జ్ఞనపతి యడిగిన నత(డా, తని కెజింగించిన విధంబు దగ నెజింగింతుకా. 2684 

వ. సావధానులై. వినుండు, 285 

ఉ. రామ! గుణాభిరామ! దినరాజ కులాంబుధి సోమ! తోయద 

శ్యామ! దశానన (ప్రబల నైన్య విరామ! సురారి గో(త్ర సు 

(తామ! సుబాహు బాహుఐల దర్భ తమః పటు తీవ ధామ! ని 

షో మ! కుభృల్ల లామ! గరకంఠ సతీ నుత నామ! రాఘవా! 

. అమరేం[దసుత విదారణ ! కమలా ప తనూజ రాజ్యకారణ ! భవ సం 
ean) 

తమస దినేశ్వర ! రాజో, త్తమ! దై వత సార్వభౌమ! దశరథరామా ! 287 

మాలిని. నిరుపమ గుణజలా ! నిర్మలానంద లోలా ! 

దురిత ఘన సమీరా! దుష్ట దైత్య (పహారా! 

శరధి మద వికోషాో! చారు స ద్భ_క ఫోషా ! 

నరసిజ దళనే(త్రా + సజన సో(త్ర పాత్రా !. 288 
జా లి 
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గద్య. ఇది పరమేశ్వర కరుణా కలిత కవితా విచిత్ర, కేసన మంతి పుత్ర, సహజ 

పాండిత్య, పోతానామాత్య (ప్రణీతంబై న (శ్రీ మహాభాగవతం బను పురా 

ణంబునం బరీకితుతోడ శుకయోగి భాషించుటయు, భాగవత పురాణ 

వై భవంబును, ఖట్వాంగు మోక్ష([పకారంబును, ధారణా యోగ విషయం బె న 

మహావిష్టుని (శ్రీపాదా ద్యవయవంబుల సర్వలోకంబు లున్న తెజంగును,. 

సత్సురుష వృ_త్తియు, మోక్ష వ్యతిరి క్ష సర్వకామ్య ఫల్మ పద దేవతా భజన 

(ప్రకారంబును, మోక్ష (ప్రదుండు శ్రీహరి యనుటయు, హరి భజన విరహితు 

లైన జనులకును "హేయతాపాదనంబును, రాజ(ప్రశ్నంబును, తుకయోగి 

శ్రీహరి సోతంబు “నేయుటయు, వాసుదేవ (పసాదంబునం జతుర్ముఖుండు 

(బహ్మాధిపత్యంబు వడయుటయు, (శ్రీహరివలన (బ్రహ్మ రుద్రాది లోక 

(పసంచంబు పుట్టుటయు, (శ్రీమన్నారాయణ దివ్య లీలావతార పరంపరా 

వై భవ వృత్తాంత సూచనంబును, భాగవత వై భవంబును, పరీక్షిత్తు శుకయోగి 

నడిగిన (పపంచాది [పశ్నలును, అందు (శ్ర్ర్ప హరీ (పధానక ర్త రయని త ద్యృతాం 

తంబు సెప్పుటయు, భగవద్భక్తి వై భవంబును, (బ్రహ్మ తపశ్చరణంబు 

నకుం (బసన్ను౦డ2 హారి వై కుంఠ నగరంబుతోడ ( (దిసన్నుండై న, స్తోత్రంబు 

త (త్రసాదంబునం ద ; న్మహిమ వినుటయు, వాసుదేవుం డానతిచ్చిన 

'వకారంజున (బ్రహ్మ నారదునికి భాగవత పురాణ (ప్రధాన దశ లక్షణంబు 

లుపన్యసించుటయు, నారాయణ వై భవంబును, జీవాది తత్త్వసృష్టాయు, 

(శ్రీహరి నిత్య విభూత్యాది వర్షనంబును, గల్పప్రకారాది సూచనంబును, 

శొనకుండు విదుర మైంతేయ సంవాదంబు 'నెప్పుమని సూతు నడుగుటయు, 

నను కథలు గల ద్వితీయ స్కంధము సంపూర్ణము. 28% 

యు! 
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శ్రీ మహిత వినుత దివిజ సోమ! య శస్వ్సీమ! రాజసోమ! సుమేరు 

నేమ, వినిర్హిత భార్గవరామ! దశానన విరామ! రఘుకులరామా! | 

అధ్యాయము - D౧ 

మహనసీయగుణగరిమ్లు లగు న మ్ముని్రేపులకు నిఖిల పురాణ వ్యాఖ్యాన వై ఖరీ 

సమేతుండెన సూతుం డి టనియె. అట్లు (ప్రాయోసవిషుండై న పరీక్షిన్న 
a ౧ aa) ర్త ఇ 

రెం|ద్రునకు శుక యోగీం(ద్రుం డిట్లనియె. ని 

---: విదురుండు తీరయ్యాత "సేయుట :-- 

పొండునృపాల నందనులు బాహుబలంబున ధా_ర్హరాష్ట్ర)లకా 

భండనభూమిలో గెలిచి పాండుర శారద చంద్ర చంద్రికా 

ఖండయ శః (పసూన "కలికావళి( గౌరవ రాజ్యలక్ష్మీ నొం 

డొండ యలంకరింపుచు జయోన్నతి రాజ్యము నేయుచుండ (గజా. 9 

మనుజేం[ద విదురు( డంతకు, మును వనమున కేగి యచట మునిజన గేయుకా 

వినుత తపో ధౌరేయుకా, 2ఘను ననుపమ గుణవిధేయు( గనె మెత్రేయుకా. 4 

కనుగొని తత్సాదంబులు, దన ఫాలము సోక (మొక్కి. తగ ని ట్ల నియెకా 

మునివర్య! సకల జగత్పా, వనచరితు(డు గృృమ్ద( డఖిల వంద్యుం డెలమి౯. గ్ 

మండిత తేజోనిధి యె, పాండవహితమతిని దూతభావంబున వే 

దండపురి కేగి కురుకుల, మండను( డగు ధార్త రాష్ట్రం మందిరమునకుకా. 6 

. చనంగ నొలక మద్భహంబునకు భక, వత్సలుం డగు కృష్ణుండు వచ్చు శుమి 
౧౧ ae అలాటి వు 

కతము?నాకది యెజి(గింపు కరుణతోడ,ననుచు విదురుండు మ్మైత్రేయునడి గె ననిన. 
టు లో. 

1. నలికాతత (చ ట.త.) 2. అనుపమగుణ జనవిధేయ నమ్మె్య(తేయన్ (జ. డ. తం.) 
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క. విని వెజంగుది పరీక్ష, న్మనుజవరేణ్యుండు విమలమతి ని_స్తం(దుకా 

మునికుల జలనిధి చం(ద్రుకా, సునిశిత హరిభ క్రిసాందు శుకయోగీం[దున్. 8 

క. కని యిటనె మెకేయుని, ననఘుం డగు విదురు6 డే రహస్యము లడిగెన్ 
గం యా 

ముని యేమి చెప్పె శే పగి, దిని ధీర్ణము లాడె నెచటం దిరుగుచు నుండెన్. $ 

తే. "ఇన్ని దెలియంగ నానతి యిచ్చి నన్ను, నర్హి రక్షింపవే విమలాంతరంగ! 

ఘనదయాపాంగ! హరిపాదకమలభృంగ!,మహితగుణసంగ1 పాపతమఃపతంగ! 

చ. అనవు(డు బాదరాయణి *ధరాధిపుతో నను బూరువంశవ 

ర్రన! విను కష్షుండె న ధృతరాష్ట్ర నృపాలుండు పెంపుతో సుయో 
అ ఓ చర లు 

ధన ముఖ శిప్పుతులం గడు ముదంబున. బెంపుచు( బాండురాజు ద 

ప్పిన పిదపన్ దదాల్మజులు పెల్కుటీ త న్నని చేర వచ్చినన్. 11 

వ. ఇట్లు “వచ్చిన పాండవుల యెడ నసూయా నిమగ్నులై సుయోధనాదులు, 12. 

క. పెట్టిరి విషాస్న *మంటం, గట్టిరి ఘనపాశములను గంగానదిలో 

నెటిరి, రాజ్యము వెడలం, గొట్టిరి ధర్మంబు విడిచి కుటిలాత్మకులె . 13 
రు లు ర్లు 

క. [కూరాత్కు లగుచు లాకొ, గారంబున వారు నిద్ర గైకొని యుండన్ 

దారుణ శిఖి చరికొలిపిరి, మారణ కర్మముల ”క(పమతులు నగుచున్. [4 

తే. సూరిజసగేయ మగు రాజసూయ యజ్ఞ, విలస దవభృథీస్నాన పవిత్ర మైన 
(ద్రౌపదీ చారు చేణీభరంబు వట్టి, కొలువు 9లోపల నీడ్చిరి కుత్సితమున. - 15 

క, కావున వారల క పకృతి6, గావింపని దొక దినంబు గలుగదు తమ జ 

న్మావధి నిజనందనులను, వావిరి న య్యంధ నృపతి వలదన'. డయ్యెన్. 16 

తే. మాయజూవంబువన్ని దుర్హార్గనృ త్తింబుడ మి(గొనియడవులకు (బో నడువసచట 

దిరిగి వారలు సమయంబు దీర్చి యేంగు, దెంచి తమ యంశ మడిగిన( బంచి 
0యిడక, 17 

నం ఉస్న్న యడ, 18 

పే. కన్నయను చెలయంగ నానతిచ్చి [తం 2. ధరాథిపు కిట్లను (తం) 8. పు_తులన్నతి 
ముదడంబున (క) 4 చేరవచ్చిన (ఓ. దడ. తిం.) ల్. మంటంగట్రియ (హు మింటంగటిరి (ఎ. ర్స) 

6. గంగానదెయ: దొట్లిరి (క.చ.డో.బ.తం.) 7 ల 

(్రీమహాభాగవతము 

వ్ 

ఎలరగుచున్ హ) అ_పమత్తత వెలయన్ 

1 0. యీక (తం.వా.) 
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చ. సకల నియంత మైన హరి సర్వశరణ్యుండు మాధవుండు నే 

కనవకల్సకంబు భగవంతుం డసంతు( డనంతశ కి నం 

దకధరు€ డబ్బలోచను(డు ధర్మతనూభవుచే నియు కృు(డై 

యకుటిల భక్తి యోగమహితాత్మకు6డై ధృతరాష్ట్ర) పాలికికా. 19 

RA 

క. చని యచట ఫీష్మ గురు త, తనయ కృపాచార్య నిఫీల ధాతీసతులు౯ 

విని యనుమోదింప(గ ని, ట్లనియెకా ధృతరా ఘుతోడ నవనీనాథా! 20 

క. కొరవ పాండవు లిరువురు, నారయ నీ కొక్క 2సమమ యవనీవర! నీ 

వేరీతి వె న బాండుకు, మారుల పా లెసంగి తేని మను నుభయంబుకా, 21 

UX అని ధర్మబోధముస. బలి, కిన మాటలు చెవుల నిశమి గృష్టుండు విదురుకా 

ఘననీతిమంతు( విలువం, బనిచినం జనుదెంచె( గురుసభాస్టలమునకుకా. 22 

వ. చనుదెంచి యచటి జనంబుల చేత క3నుపస్టితం బెన కార్యంబు *దెలుసపంబడిన 

వాడే ధృతరా సు నుదేశించి యి టనియె. 28 
ర ఆ “ద కక 

మ. ధరణీనాయక! పాండు భూవిభుండు నీ తమ్ముండు, ఏ క్సు త్తు)లకా 

బరిరకించిన ధర్మముం దగవునుం బాటిల్లు, వంశంబు సు 

సిర సౌభ్యోన్నతి( జెందు, శ(తుజయముకా జేకూరు, గోపాల శే 

ఖరు చిత్తంబును వచ్చు, న ట్రగుట యో. గౌరవ్యవంశాగణీ! 24 

ఆ. వారి తం(డి పాలు వారికి నొసగి నీ, పాలు సుతుల కెల్ల బంచియిచ్చి 

చలము విడిచి ధర్మ మల వడ నీ బుద్ది, జొనుపవయ్య కులము మనుపవయ్య!2$్ 

చ. వినుము నృపాల ! నా పలుకు వేయును నేల సమీరసూతి సీ 

తనయుల పేరు విన్నం బదతాడితదుష్టభుజం గమంబు చా 

డ్చున6 గనలొందు నింతయును మున్నును( జెప్పితి గాదె వానిచే 

కన భవదీయపుతులకు( దప్పదు మృత్యు వ దెన్ని భంగులకా. 26 

వ. అదియునుం గాక, 27 

క. నీ పుతుల,. శౌర్యంబును, చాపాచా ర్యావగాత్మజాత కృపభుజా 

టోపంబును గర్హుదురా, రలాపంబును నిజముగా(6 దలం తె మనమునకా. 28 
మ ల జ స మగ 

1. నాకొక. (డ) ది. రూప (చ.డ.వా.) లి. ఉప్ర్రుతంబె న (క) 4. తెలిసి నవా(డై (తం.వా.) 

5. వేయననేల (హ.) 6. లాపంబులు (తం. వా.) 
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రికా 

(శ్రీమవాభాగవతము 

అ చేని వినుము, 29 

ఏ పరమేశుచే జగము లీ సచరాచరకోటితో సము 
దిపిత మయ్యె నే విభుని దివ్యకళాంశజు లబ్బగర్భ గొ 

రీసతి ముఖ్య దేవముని బృందము లెవ్వ( డనంతు( డచ్యుతుం 

డా పురుషోత్తముండు గరుణాంబుధి గృమ్హండు వో నరేశ్వరా! 80 

అట్టి జగన్నివాసుండు మురాసుర భేది పరాపరుండు చే 

పట్టి సభుండు వియ్యమును బాంధవు(డుకా గురు(డున్ విభుండు నె 

యిట్లల మెన (పేమమున నెప్పుడు. 2దోడ్పడు చుండు వారలన్ 
రు | 

జుటన (వెల నవ్వరికి( జూపగ 3వచ్చును బారిచో తమా! ల] 
రలు థధ ౨ 

కావున( బాండునందనుల. *గాజీయ పెట్టక రాజ్యభాగమున్ 

వావిరి నిచ్చి రాజ్యమును వంశము. బు త్తు)ల బంధువర్గ్లమున్ 

గావుము కాక లోభియగు కష్ట సుయోధను మాట వింటివే 

భూవర ! నీయుపేక్ష నగు6 బో కులనాశము బంధునాశమున్. 32 

ఒకనికై యిట్లు కుల మెల్ల రన్సుక్కణంప, నెత్తుకొన( జూచె దిది సీతియేనృపాల! 

వినుము నామాట నీ సుయోధనుని విడిచి,కులము రాజ్యంబుందేజంబు నిలుపవయ్య. 

అని యిట్లు దజిమి చెప్పిన, విని దురోధను(డు రోషవివశుం ?డయి తా 

నినతనయ శకుని దుశ్శా, సనుల నిరీక్షించి తామసంబున. బలికెన్. 84 

దాసీపు త్తని మీర లు, దాసీనుం జేయ కిటకు.6 కిదగునె పిలువ(గా 

నాసీనుండై పేలెడు, గాసిలి చెడిపోవ వెడలరిగా నడువ రనా. 85 

అని యిట్లు దురోకధనుం డాడిన దురాలాపంబులు దనకు మనసాపంబు సేయం 

గార్యంబు విచారించి ధైర్యం బవలంవించి మొండు పలుకనొ లక శర కరాస 
' / 

నంబులు విడిచి [కోధంబు నడ(చి వనంబునకుం జని యందు, 95 

విష్ణు స్వయంవ్య_క్రవిమల భూములను బవి(త్రంబు లగు హరిక్షేత్రములను 

నెలకొని దేవతానిర్మిత హరిదివ్య భూముల గంగాది పుణ్యనదుల 

సిద్ద పురాణ (ప్రసిద్ద పుణ్యాశమ స్థ సలముల నుపవన స్థలము లందు 

గంధమాదన ముఖ క్షాభృ తటంబుల మంజుల గిరికుంజ పుంజములను 
nnn CS Ln Sanna Het he dl 

1. నట్టల మైన (హ ) 2 2. జొప్పడుచుండు (హృ లి. వచ్చునె పార్థివోత్తమా (తం.వా.) 4. గాసిల 

కష | (చ 6. నుక)_డంప (క. .త,తం.వా -) 7. శగుచున్నిన తనయ (తం) శ. దగరావింపకా 

నశువర నన్ (హృ, చడ్తువ్వ( తశ(కన్ /వా ). 
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తే. వికచ క్రై రవ పద్మహల్ల క మరంద, *ేపానపరవశ మధుకర గానబుద్ద 

రాజహంస విలోల విరాజమాన, మగుచు( జెలువొందు పంశేరుహాకరముల. 87 

క. 2నరవర బుష్యా(శమవన, సరి దుపవన నద పుళింద జనపద గిరి గ 

హ్వార గోష్ట యజ్లై శాలా, పురదేవాయతన పుణ్య భూముల యందుకా. 98 

క. కూరలు గాయలు నీ ల్లా, హోారముగా(6 గొనుచు నియమ మలవడ(గ నసం 

స్కారళరీరుం డగుచు ను, దారత నవధూతవేషధరు (డై వరుసకా. 89 

క. గహర్షము గదుర(గ భారత, *వర్షమునం గలుగు పుణ్య వరతీర్ణము లు 

త్కరం జూచుచు విగతా, మరుండె సంచరించె మనుజవరణ్యా! 40 
అ య 0 

వ. ఇట్లు సంచరించుచుం (బభాసతీర్ణమునకు వచ్చు నప్పుడు, 41 
గా థి. 

చ. అరుగుచు దై త్యభేదన దయా పరిలబ్ద సమస్త మేదినీ 

భరణధురంధరుం డగుచు బాండుసుతా(గజు( డొప్పుచుండ "న 

కటి విదురుండు తత్సరి దుదంచితసాల రసాల మాధవీ 

కురువక మాలతీ వకుళ కుంజ లస త్తట మందు నున్నెడకా, 4 

చ. నరవర వేణు జానలవినష్ష మహాటవి మాడ్కి-( బాండు భూ 
వర ధృతరాష్ట్ర సూను 7లనివార్య నిరూఢ విరోధ మె తి యొం 

డొరుల జయింప6గోరి కదనోర్వి6 గురుకిక్షితిపాలముఖ్యు లం 

దజు మృతు లౌెటయు౯ విని ఘనంబుగ శోకనిమగ్నచిత్తుండై . 49 

ఉ. ఆ యెడంిగాలు దన్నక రయంబున నేగి సరస్వతీనదీ 

తోయములందు( (గుంకి మునితుల్యు(డు వే చనియెం దనూనపా 

తోయరుహా ప్ప భార్గవ పృథుఃత్రిత 10సోమసుదాసగోగ్ని భూ 

వాయు యమాభిధానయుత వాహినులం దనుర కి ( (గుంకుచుకా. 44 

సవ జ టట MN 

1. పానవశమత్త (జ. డ్, తం...) 2. మజియును బుష్యా[్రమ ( క. చ. ట. తం. వా. ) 

శీ. హరుషము; 4. వరుషము. ర్. ఉత్శ_రుషము గానంబడియె (ట. త. జ. డం) 6 భూవరవిదురుండు 

తన్నికట వర్యత మాల (హ. వా. ) 7. లనివారణ( జాల విరోధమె త్తి (క. చ. తం.) 8. క్నితీ పాదులెట్ల న 

వ్యరున వినష్పు వాట విని వావిరికోక (ప రా) 9. కాలు నూడక (జ) కాలునిల్వక (డ) 10. సోమకుమార 

గోసుధా (చ. ట. త. జ. డ.); సోమ సుదాస శక్తిభృత్ (తం. వా.) 
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ఉ. వెండియుం బుణ్యభూముల బవ్మితసరి తుల జూచుచుకా రమా 

మండను. డుండు దివ్యరుచిమన్మణి చారుకవాట గేహళీ 

మండిత సౌధగోపుర విమానము లున్నత భక్తిం జూచుచుకా 

నిండిన వేడ్క గృష్ష్ర పద నీరజ చింతను. డై క్రమంబునక౯. £5 

—_:; విదురుం డుద్దవుం గని కషాదుల వృతాంతం బడుగుట ;- 

చ. చని చని తొంటి మత్స్య కురు జాంగల భూము లతిికమించి చ 

య్యన యమునానదిం “గదిసి యచ్చట భాగవతుకా సరోజలో 

చన 2ద్భణభకు సధ్దుణవిశారదు శాంతుని దేవమంతత్రి శి 

పష్యుని మహిత ప్రసిద్దు (6 బరిళోషిత దోహ (బబుద్దు నుద్దవు౯. 46 

క. కని యనురాగ వికాసము, దన మనమున? దొంగలింప6 దగ గాథాలిం 

గన మాచరించి నెయ్యం, బున గుశలపశ్న సేసి ముదమున6 బలికెళా. 417 

క. కిహరిభ కులు పుణ్యాత్ములు, దురితవిదూరులు విరోధోదుర్లమబలులుకా 

గురుకులతిలకులు గుంతీ, వరసూనులు గుశలులే యవారిత భ కిన్, 48 

చ.. హరి దన నాభిపంకరుహమందు జనించిన యట్టి భారతీ 

శ్యరు( డతిశ కి వేడ యదువంశమునకా బలకృష్ణమూ రు లె 
నం! ల చ అరే ఓ 

పరగ జనించె భూభరము వాపిన శూరులు రేవతీందిరా 

వరు లట శూర నేనుని నివాసమునకా సుఖమున్న వారలే? 49 

చ. కురుకులు లాదరింప(గ సఖుండును నాప్తుండు నై తనర్చి సో 

దర తరుణీజనంబులను దత్పతులం గడు గారవంబునకా 

గరుణ దలిరృ నాత్మజులకం చెం (బియోన్నతి( (బోచువా(డు సు 

స్టిరమతి నున్నవాండె వసుదేవు(డు వృష్టికుల (పదీపకా! 51) 

శా. కందర్భాంశమునం దనూజా( బడయం గామించి భూదేవతా 

బృందంబుకా భజియించి తత్కరుణ 6ద్రిపింపన్ (పభావంబు పెం 

పొందన్ రుక్కిణి గన్న నందనుడు (పద్యుమ్నుండు భాస్వ చృమూ 

సందోహంబులు దన్ను గొల్వ మహితోత్సాహంబునన్ మించునే. 5! 

1. గడచి (హ) 2. నిజభక్తు (తం) 8. హరిభక్తుల పుణ్యాత్యుల దురిత విదూరుల విరోధి 
దుర్హమ బలులం గురుకుల తిలకుల కుంతీవరసూనుల సేమ మరసి వారిని భ కిన్. వ. ఇటనియె (తం) 

కన్ / . మదా ద్ ॥ x క. \ 3 జ వారని భరి (చ) 4 దుడ్త రులన్ (బ) ల్ భవ్వులు (త వా.) 6. (దాపింఛ (పభావర్దు (తం). 



తృతీయ స్కంధము 1465: 

కం సరసిజలోచన కరుణా, పరిలబ్ల సమ స్త ధరణిపాలన మహిమం 

బరమ।పీతి సుఖించునె, చిర ఏీభవో దారు. డుగనేను(డు జగతిజా. ర్? 

లలిత పతి(వతామలణి విలాసవతీతిలకంబు పార్వతీ 

లలన గుమారు6 "గన్నటు సులక్షణ జాంబవతీ లలామ ని 

రల గతిం గన్న పట్టి సుకుమారతనుండు విరోధిభంజనో 

త్యాలిక సుఖించునే గుణకదంబు(డు సాంబు6డు వృష్టిపుంగవా! గ్ర్్ర్ 

. హరిపద సేవకు6 గరి భీ, కరు( డర్జును వలన మిగుల గార్ముక విద్యల్ 

*దిరముగ6 గబఅచిన సాత్యకి, వరసుఖ విభవముల నున్న వాడె ధరి(తికా. స్ 4 

జలజాతాంకుశ చక్ర చాప కులిశ చ్చత్రాది రేఖాంకి తో 

జ్వల గోవింద పదాదబ లక్షిత విరాజన్మార్ష ధూళిచ్చటా 
జు జె గ్ 
కలితాంగుండు విధూతక లమ (డు నిష్క్యామైక ధన్యుండు స 

అల న్ వ . త్కులజాతుం డన నొప్పు నట్ట ఘను డ(క్రూరుండు భ(దాత్కు(డే. స్గ్ర్ 

(శుతులును (గతు జాతముోలుకా, మతి( దాల్చిన యట్రి వేదమాత గతిక శ్రీ 

పతి. దన గర్భంబున ర, కీతు( జేసిన గరిత 'దేవకీసతి సుఖమే. 58 

+ మటణియును, మహాత్మా! మహితోపాసకు లగు వారల కోర్కులు నిండింపం 

జాలిన భగవంతుండును, శబ్లశాస్ర్రంబునకుం గారణం బని తన్ను నఖిల దేవతా 
జనంబు లగ్గింపం గల మేటి యగుటం జేసి మనోమయుండును, సకల జీవ 

చ తుర్విధాంతఃకరణంబు లైన యే చిత్తాహంకారబుద్ది మనంబులకు(_గ్రమంబున 

వాసుదేవ సంకర్షణ (పద్యుమ్నా నిరుదు లధిదె వతంబు లగుదు రట్లి చతుర్విధ 
ల (a 0 బట 

త త్యంబులలోన వద్రుర్యం బయిన త త్వంబును, నై న యనిరుదకుమారుండు. 
వాణావో అయి 6... ల్ 

సంతోషచిత్తుం డగునే యని, 7 

రీఇత రారాధన బుద్ధి మాని కమలాధీశుం బయోజాస నా 

ర్చితు( ?గృష్టుకా నిజనాథు గా సతతముకా సేవించు పుణ్యుల్ జగ 

న్నుతు లధ్యాత్మవిదుల్ మహాభుజులు మాన్యుల్ ధర్మమార్షుల్ సము 
Ca 

న్నతి సత్యాత్మజ చారుధేష్ష గదు లానందాత్ములే యుద్లవా! గ్ర 
ణ ధి 

1. గన్నగతి లక్షణ (హొ) 8. గజచిన బలియండు సాత్యకి (ట. త.) లీ. జీవించునే (క. తం) 
టీ, సమ్మతి (తం. వా.) 5. తుర్యంబెన త తంబు మనస్సు. తన్మనో మయంశతు నెన (క, చ. తం.) 

8. ఇతరారాధన మాని కృష్ణు (క.చ.తం.వా.) 7. భ,క్తిన్ (తం. వా.) 

[10] 
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(కోధమాత్సర్యధనుండుసుయోధనుండు, వొలు చు నెవ్వనిసభ (జూచి కలుషమొదవి 

మనములోన నసూయా నిమగ్ను (డయ్యె, 'నట్టిధర్మజు డున్నాండె యనఘచరిత ! 

ఘన గదాభ్యాస చిత్రసంగతుల మెజసి, కురుకుమారుల భూరి సంగరములోన 

హతుల (గావించి వెలసిన యట్టి జెట్టి, వాయుతనయుండు గుశలియె వజలునయ్య! 

హరి కరుణాతరంగిత కటాక నిరీక్షణ లబ్ది శౌర్య వి 

స్ఫురణ దనరి తన్ను నని బోయ ?*గతిం గిరిశుం డెదిర్చినకా 

బరవస మొప్పంగా గెలిచి పాశుపతాస్తము గొన్న శతు భీ 
కరుడు ధనంజయుండు సుభగ స్థితి మోదము నొందుచుండునే. గ్ర 

తెఅంగొస్పకా జననీ వియోగమున. గుంతీ సన్యఐ పానంబు సో 

దర సంరక్షయు౬ గల్లి దేవవిభు వక్త్రస్థామృతంబుం ఖగే 

క్వరు( డర్భిం గయికొన్న మాడ్కి-6 గురువంశ (ణి నిర్హించి త 

దరణీరాజ్యము గొన్న మాద్రికొడుకుల్ ధన్యాత్యులే? యుద్లవా! 62 
6 (a 

- పాండు భూమీ శ్యరుండు సంప్రాపమరణు(,డై న శిశువుల ( (వోచుటకై నిజేశు( 

గూడి చనకున్న యట్టి యా కుంతిభోజ, తనయ జీవించునే నేడు? మనుచరి (త్ర! 

అని వెండియు, 64 

కిఅనుసంభూతు (డు పాండు భూవిభు(డు నిర్యాణంబునుం బొంద నా 

తని పుకుల్ దను. జేరవచ్చినను “మధ్యస్థంబు వోందట్టి యె 

గొనరించెకా *ధృతరాషి భూమివిభు. డ టూహింప(గా నెగ్గు నే 
౧ టె గా ౧ 
న వాంయడే యగు6 గాక మేలు గలదే చింతింపంగా నుద్దవా. 65 

రఆనుజా( శని యనక తగ నిజ, తనయులు నను వెడల నడువ దా నూరకయుం 

డిన ధృతరాష్ట్ర (డు నరకం, బున బడు నౌ దైన దుఃఖమున ననఘాత్మా: 66 

అదియునుం గాక సరమశాంతుండ వైన ఏవ మనంబున దుఃఖంబు గరవ్యంబు 

గాదం పేని, గ్ర్7 

నరలోక విడంబనమున, హరి పరమపరుండు మానవాకృతితో ని 
స్దర( బుట్ట యాత్మమాయా, స్ఫురణకా మోహింప. జేయు భూజనకోటికా. 68 

యమ్. వప బబ బబ ల జ. య VS 

1. అట్టి ధర్ముండు కుక్తోలిడ్చ (జ) వ్ర. గతన్నభవుం డెదిర్చి నళా (తం) ఏ. అనుజాతుండగు 

(హం వా. .) 4. మాధ్యస్థ్మ ౩ం౦బు (తం. వా. .) 5. మది బాండు భూవిభునకు న్నూహింప(గా (చ. ట.జ.డ. .) 

6. & ను జుండ ననక న నిజ (త. జ. ద. ); ఆనుజు(డు వీీడనకయ నిజ (తం. వా-) 
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ఉ. కావున న మ్మహాత్ముని వికార విదూరుని సర్యమోహ మా 

యావిల మానసుండ నగు నప్పుడు సంస్కృతి దుఃఖి నౌదు న 

దేవుని సత్క్బృపా మహిమ "దేలిన వేళ సుఖింతు నేన కా 

దా విధి *శంకర (పభృతు ల వ్విభు మాయ. దరింప నేర్తురె. 69 

వ. అయిన నమ్మహాత్య్ముని కరుణాతరంగి తాపాంగ పరిలబ్ద విజ్ఞాన దీపాంకుర 

నిరస్త సమస్త దోషాంధకారుండ నగుటదే మదీయచి త్తంబు హరిశపదాయ త్తంబై 

తన్మార్లంబు సతతంబు నిరీక్షింపుచు నుండు. మతటియును, 70 

౭m . అట్టి సరోజాకు( డాత్మీయ సదభకు లడవుల నిడుమలు గుడుచుచుండ 

దౌత్యంబు సేయ. గొందజు విరోధులు పటి బదుని( జేయ సన్నదు లెన 
| అట ౧ థి ఈల 

బలహీను మాడి *మార్పడ6గ లేం డసమర్దు( డని తలంచెద వేని యచ్యుతుండు 
పరుల జయింప నోసక కాదు “విద్యాభిజన ధనమత్తు లై జగతి6 బెక్కు 

కే, బాధల. 6గలంచు దుష్ష భూపతుల నెల్ల, నైన్య యుక్తులుగా నని సంహరించు 

కొకు సభలోన నప్పుడా కురుకుమారు, లాడు దుర్భాషణములకు నలుగండయ్యె. 

మ. జననం బందుట లేని యీ శరు(డు దా జన్మించు చెల్ల౯ విరో 

ధి నిరాసార్థము వీతకర్యు6 డగు న దేవుండు గర్మ (ప్రవ 
_ర్తను6 డౌ ల్ల జరాచర (పకట భూత్మశేణులకా గర్మ వ 

_ర్రనులం జేయ? దలంచి కాక కలవే దై త్యారికిం గర్మముల్ 72 

క, హరి నరుల కెల్ల ( బూజ్యుండు, హరిలీలా మనుజు (డును గుణాతీతు (డు నె 

పర6గిన భవ కర్మంబుల( బొరయం డ(ట హరికి. గర్మములు లీల లగుక౯ా.78 

క, మది6దన శాసన మిడి 7నిజ, పదములు సేవించు లోకపాలాదుల సెం 

పొదవింప యదుకులంబున, నుదయించెను భువిని బలసహోదరు( డగుచుకా. 74 

తే. చలన మందక భూరి సంసరణ తరణ, మైన సత్కీర్తి దిక్కుల కినతిశయిల్లి 
మటల సమమతియై యున్నవాండె కృష్ణుఒడనుచు నుద్దవుని విదురుండడుగుట 

. యును. 75. 
~~ 
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కలు పం య టో. 
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థనశబుల (హు) 6. నలంచు (క.బ.) 7. తన (క.చ.ట.త. జడ ,ద.బ.) 8. నతిశయిల్ల వరలసన్మతి 
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రికో 

4. ఎదిరి పట్టగా (క.డ.); ఎదిగి...(చ.త.ద.); 

(శ్రీమహాభాగ వతము 

అధ్యాయ ము_._౨ 

అ య్యుద్దవుండు 7 

యదుకులనిధి యగు కృష్ణుని, పద జలజ వియోగ తాప భరమున మాటల్ 

(పిదులక హృదయం బెరియ6గం బెదవులుదడుపు చును వగల6బెంపఅియుం డెకా, 

అని చెప్పి బాదరాయణి మనుజేం(ద్రుని వలను చూచి మణి యి ట్లనియెకా 
విను మొకనా6 డీ యుదవు., డనయము నె దేండ బాలుండె యున్న తజీకా.?? 

డా యు గం (oan 

మున్ను కృష్ణునిం గూడియాడు బాలకులలో నొక్క బాలుని. గృష్టుని(గా 

భావించి పరిచర్య నేయుచుండ గుణవతీమతల్లి యగు తల్లి చనుదెంచి 

యా(కొంటి విది యేల రా వన్న యని పిలిచిన జననీ వాక్యంబులు గై కొనక 

యఖండ శేజోనిధి మైన పుండరీకాకు పాదారవింద నేవానుర క్రిం జేసి యున్న 

యుద్దవుండు నేడు కృష్ణవియోగ తాపంబున హరివ్నార్త విదురునకు6 జెప్ప. 

జాలక యుండుట యేమి విచిత్రం బని వెండియు ని బ్రనియె. అంత నుద్దవుండు 

సరోజాక పాదారవింద మకరంద సుధా జలనిధి నిమగ్న మానసుండై సము 

త్కంఠం జింతించి యొక్క ముహూర్త మాత్రంబునకు బాష్పజల పూరిత 

లోచనుండై గద్గదకంఠుం డగుచు. 79 

ఘనముగ నెమ్మనమున మించిన కృష్ణ వియోగ జనితశిథి దరికొనలాం 
గను(గవ( బెడచే నొత్తుచు. బెనుపొందిన దురిత శిఖరి భిదురుకా విదురు ౯.80 

కనుంగొని యి ట్రనియె. 81 

. యము. డను ఘన కాలభుజం, గమ పుంగవు. *డొడిసి పట్టంగా యదు వంళో 

త్తము చారిత్రము దత్కుశ, లము లేమని చెప్పుదును గలంగెడి మనముకా.8? 

మునిజన ముఖపద్మములు ముకుళింప(గ ఖలజన లోచనోత్సలము లలర( 

జార చోరుల కోరి. సఫలత నొందంగ దానవ దర్పాంధ తమస మడర = 

వర యోగి జన చ[కవాకంబు ౨లడలంగ6 గలుషజనానురాగంబు పర్వ 

భూరి 65దోషానల స్ఫూర్తి వాటిల్లంగ నుదిత ధర్మ్మకియ లుడిగి యణ౦ంగ 
షె ENN, యమ్ యయ 

1. దతవ్రృచును (హ) ఏ. యొప్పజియుండుట (తం. వా.) లి. ముంచిన (క.చ.త.జ.ద.బ.) 

ఎగచి... (టఏ.తం.వా.) ఒదిగి...(హ) 5. లదరంగ 

(త) 6. దోషాగమ (హ. తం. వా.) 
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తే. 'మానుషాకార రుచికోటి ?మందవతిచి, యనఘ యే మన నేర్తుం గృష్టాభిధాన 

లోక బాంధవృ( డుతృమళోకమూ ర్తి, మించు తేజంబుతో నసమించె నయ్య. 

మతియును. 84 

. హలకులిశ జలజరేఖా, లలిత (్రీకృష పొదలకిత యె ని 
ణి యి 

ర్మల గతి నొ ప్పెడి ధరణీ, లలనామణి నే. డభాగ్య లక్షణ యయె్యకా. 85 

=. యాదవుల వలన రాజ్య, (శ్రీ దొలంగను ధర్మగతి నశించెను భువి మ 
ర్యాదలు దప్పె నధ ర్మో, త్సాదనమున దై త్యభేది దప్పిన పిదపకా. 86. 

. మతటియు లలిత నికషణ విరాజమాన మణిగణ కిరణ సుషమా విశేష విడంవిత 

విమల సలిలంబు లందు (బతిఫలిత సంపూర్ణ చం[ద్రమండల రుచి నిరీక్షించి 

జలచర బుద్దింజేసి త జల విలోలమీనంబు లనూన స్నేహంబునం దలంచు 

చందంబున( గృషానుచరులె న యదువృషి కుమారు ల మహనీయ మూ రిం 
5 (cn రు టీ 

దమకు నగేసరుం డని కాని లీలామానుషవి(గ్రహు డై న పరమాత్ముం డనికాని 

యెజుంగక హరి మాయాజనితం బగు నసద్భావంబునం జేసి భోజన శయ 

నాస నానుగమనంబులం కొజేరి సహోద రాది భావంబులం గూడి చరియింతురు. 

అ దేవుని మాయాపయోనిధి నిమగ్నులు గాకుండ నబ్ద్బభవాదుల కై నం దీరదు. 

సర్వగుణ గరిషులు సత్పురుష (శేషులునగు పరమ భాగవతులకుం దక్క_ం 
© © 

దక్కిన వారలకుం జెప్పనేల. అదియునుం గాక యభిజన విద్యా ధన బల గర్వ 

మదాంధీభూత చేతస్కు- లైన శిశుపా లాది భూపాలకు ల మ్మహాత్మునిం 

.బరత త్వం బని యెజుంగక నిందించు దుర్భాషలు దలంచి మనసాపంబు నొందు. 

. చుండుదును. అని వెండియు, 87 

. “అవితృపేక్షణ ధీ సమాహిత తపోవ్యాసంగు లై నట్టి భా 

గవత 5 శేషముల కాత్మమూ రి నిఖి లెక రజో తిమె జూపి “లో 
© వాలి య ౬ 

క విలోకంబులు కొనిర్లహించి కమలాకాంతుండు శాంతుండు మా 

నవ రూపం బగు దేహముకా వదలి యంతర్జాను. డయ్యెం జుమీ. 88. 
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7. లోకవిశోకంబులు (హ. తం. వా.) రి. నిర్వపాంచి (క. చ. ద.) 
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1వము ర్యవికానె క మానమె తనకును విస్మయ జన+మె వెలయు నటి 
- అలి ర రు య () 

యాత్మీయ యోగ మాయాశ క్రి. జేసట్టి చూపుచు నత్యంత సుభగు6 డగుచు 

భూషణంబులకు ను భూషణం బై 2నివేకముల కెల్లను బరాకాష్ట యగుచు 

సకల కళ్యాణ సంస్లానమె తేజరిలెడు నటి దివ్యమూ రి 
2 ర్లు oe) ఆధి అవి 

తాన తనమూ ర్తి నిజశ కి (6 దగ ధరింప, యమతనూభవు రాజసూయా ధ్వరంబు 

నందు నెవ్వని శుభమూూర్తి నఖిల జనులు,నిండు వేడుక( జూచి *వర్డించి రెలమి. 

(పకటముగ( గమలభవ సృ, షికి (6 గారణ మి మ్మహాత్ము6డే యనుచును ను 

త్చుకులె తనూ రిని ద,ప్పక చూచిరి కాదె త తృభా జను లెల్ల కా. 90 
ల రం ౧౧ 

మజియు శాంతో(గ రూపధరుండై న సర్వేశ్వరుండు శాంతరూపుండు గావునం 

బర కృతాపరాధ నిపీగ్యమాన మానసుం డయ్యు ననుకంపాయ త్ర చిత్తుండై 

వర్తించు. పరాపరు6డును, (పకృతికార్యం బయిన మహ త్త త్వ రూపుండును, 

జనన విరహితుం డయ్యును దారువుల వలన ననలంబు దోంచు చందంబున 

జననంబు నొందుచుండు. అట్టి సరోజనాభుని హాన రాస లీలానురాగ విలోకన 

(పతిలబ్దమాన లైన గోపకామినులు ద న్మూర్తి దర్శ సానుష క్త మనీషలం 

గలిగి వర్తించిరి. అదియునుం గాక, 9 | 

దివిజుల కోర్కిదీరు వసుదేవుని యింట జనించి కంస దా 

నవు(డు 6వధించునకా భయమునం జని నందుని యింట నుంటకుకా 

యవన జరాసుతాదులకు నాజి నెదుర్పడ లేక సజ్జన 

స్తవ మధురా పురికా విడిచి దా(గుటకుకా మది( జింత నొందుదుకా. 92 

. అదియునుంగాక, 93 

. కడగి పెక్కిడుమల. గుడుచుచు( జిత్తముల్ గలంగ(6గ బంధనాగారములను 

వనరిన దేవకీ వసుదేవులను డాయ జనుదెంచి భ కి వందన మొనర్చి 

తలిదండ్రులార : యేం గలుగంగ మీరలు గంసుచే నలజడి6 (గాగు చుండ. 

గణ 6గి శతుని( జంపంగా లేక చూచుచు నున్న నా తస్పు( (బసన్ను అగుచు( 

తే. గాపుం డని యానతిచ్చిన దేవదేవు, నద్భుతావహ మధురవాక్యములు దలంచి 

తల (చినాచి త్రము న౭ిజాల (గల(గుచుందు(,బృథు లపాతక భూమిభృద్చిదుర విదుర! 
MAROON MONI SO 

4. 

( 

1. మానవైక వికాస [హ. దా) 8. వివేకములకు( బరమోపకరణమగుచు (డ) కి. నర్భితోడ 
వర్ణింపుచు=డు (హృ రీ, హరించు (క.బ.) 6. నొంచుచుకా (హ 7. కోడి(ది (క.బ.తం.) 

చ. ద వా.) 8. బెడ గల(గుచుండు (కం అ. తం. వా.) 
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క, 

రికా 

విమలమతి( దల6ప నెవ్వని, బొమముడి మాత్రమున నిఖిల భూదేవీ భా 
రము వాయు నట్టి హరిపద, కమల మరందంబు (గోలు ఘను డెవ్వాండో? 95- 

మంద (ప్రజ్ఞాడనై గో, విందుని మురదై త్యహరుని విష్ణుని బరమా 
యు అ 

నందుని నంద తనూజుని, మందరధరు( జిత్తమందు మజతునె యెందుక౯ా? 96 

॥ అదియును. గార మీరు నప్పు లందటు చూడ (గ ధర్మసూకి పెం 

ఫొదవిన రాజసూయ సవనోత్సవ మందును జన్మ మాదిగా( 

బదపడి 'యె గ్గొనర్చి శివపాలు(డు యోగిజనంబు లిట్టి ద 

ట్టి దని యెజుంగ నోపని కడింది పదంబును బటొందెనే కదా. 97 

. కురునృప పాండు నందను లకుంఠిత కేళి. జమూ సమేతులై 

యరిది రణోర్వి నెవ్వని ముఖాంబురుహామృత మాత్మలోచనో 
తరముల (గోలి పార్ట విశిఖ (పకరకత పూతగా(త్రులె 

గురుతర మోక్ష ధామమునకుం జని సౌఖ్యము నొందిరో కదా! 98 

. అటి సరోజాకు(. డాద్యంత శూన్యుండు సుభగుండు దె 9లోక్య సుందరుండు 
6 6౬ 

గమనీయ సాగర కన్యకా కుచ కుంకుమాంకిత విపుల బాహాంతరుండు 

సకల దిక్చాల భాస్వత్కి-రీట న్య స్త పద్మరాగారుణ పొదపీరు( 

డజు. డనంతుండు సమానాధిక విరహితు( డిద్ద మూ ర్రిిత్రయాధీశ్వరుండు 

. నె నహరి యుగనేనుని యఖిలరాజ్య,రుచిర సింహాసనము నం గూర్చుండ 6 బెట్టి 
ర్లు లు 

భృత్యభావంబు నొంది సంపీతి నతని, ససుపనేయుట కెపుడు నా మనము గుందు. 

. అని వెండియు నిట్లనియె, ఆనఘాః *(పరాత్పరుండు యోగీశ్వ రేశ్వరుండు నగు 
కృష్ణుండు) భగ వద్భ క్తుండు పరమ భాగవతో త్తముండు నైన యు(గనేనుని 

"సేవించుట యా శ్చుర్యంబు గాదు. తన్ను హారియింపం దలంచి కుచంబుల విషంబు 

ధరించి సన్యపా నంబు సేయించిన దుషచేతన యెన హూతసకుం, జన్నిచ్చి 
చి ప) QQ 

పెంచిన యళోదాదేవికి నైన నందరాని నిజపదంబు గారుణ్యచిత్తుండై 

యొసంగె ననిన నిజసద ధ్యానపరాయణు లగు వారల ననుసరించి సేవించుట 

చెప్ప నేల? అనిన నుదవునికి విదురుం డిటనియె. భ కవత్సలుండును గారుణ్య 
(టు ౧౧ నం 

_ జలనిధియున భాగవత జనుల నను[గహించు పుండరీకాకుండు నిజదాన 
నూ 

లోకంబున కొసంగు పరమపదంబు లు(గ్రకర్ములై న రాక్షసుల కెట్టొసంగె 

న తెజం గెజీగింపు మనిన విదురునకు నుద్దవుం డిట్లనియె. 100 

టంలో 

1. యెగ్గొనర్చు (తం. వా.) ణః కొన్ని _వాత(ప్రతులలో లేదు. 
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మ. దనుజానీక మ నేక వారములు దోర్షర్పంబు సంధిల్ల (గ 

వినతాసూను భుజావరోహు( డగు న వ్విష్ణుకా సునాభాస్తు( దా 

రనిలో మార్కొని పోకు పోకు హరి దై త్యారాతి యంచుం ద దా 

ననముం జూచుచు గూలి మోక్షపదముకా (బ్రాపింతు రత్యున్నతికా. 101 

క. ధీరజనో త్తమ! నవ సిత, సారస న్నేతు. డగు కృష్ణు జననంబును ద 

చ్చారిత్రము నెజింగింతు ను, దారత నీ విపుడు వినుము త ద్విధ మెల్ల౯ా. 102 

చ. ధరణిభరంబు వాపుటకుం దామరసాస ప్రార్గనకా రమా 

వరు6 డల కంస బంధననివాసమునకా వసుదేవ దేవకీ 

వరులకు నుద్భవింప బలవంతుడు గంసు(డు హింస నేయు 

న్వెఅపున సర్హరా(త్రి సుతునిం గొని య వ్వసుదెవు డిమ్ములకా, 103 

UA , నందుని మందకు జని త, త్ఫుందరి తల్పముస( బరులు సూడక యుండకా 

నందనుని నునిచి యానక, దుందుభి మజలంగ సేగె( దొల్లిటి పురికికా. 104 

UK హరి యేకాదశ సంవ, తరములు నంద(వజమున. దను హరి యని మె 

వ్వరు నెజు(గ కుండ నా హల, ధరుతో. గూడాడుచుండె( దద్దయు. (ధ్రీతికా. 

క. గోపాల వరుల కె నను, నాపోవంగం దగ సమంచితాకార మొగిక౯ా 
న్ 

జూపని శ్రీపతి వేడుక, గోపాలుర( గూడి కాచె గోవత్సములకా. 106 

వ. అ య్యవసరంబుసం గృష్టుండు లీలా వినోదంబులు తోడి గోపాల బాలురకుం 

జూపం దలంచి, 107 

చ. వర యమునా సదీ సలిల వర్ణిత సౌరభ యుక్త పుష్ప మే 

దుర మకరంద పాద *పరితోషిత భృంగ సురంగ మాధవీ 

కురవక కుంద చందన నికుంజము లందు మయూర శారికా 

పరభృత రాజకీర మృదు భాషల భంగి( జెలంగి పల్కు-చుకా. 108 

ఉం శ్రీ) రమణీ మనోవిభు(డు సింహ కికళోరము బోలి లీల గౌ 

మార దశకా రమా విమల మందిరముం బురుడించు గో తతికా 

వారక మేపుచుం దరళ వంశ రవ స్ఫుట మాధురీ సుధా 
సారముచేత గోపజన సంఘములజా ముద మంద ( జేయుచుకా. 109 

మిస న NI స టబ మ గ 

1. గీడించుచుండె (తం.వా.) 2. పరితుష్ట మధు(వత కంగ (హ); మధువతయూథ (తం.వా. ); 
పరితుష్టైిత భృంగ సుసంగ (త) | 
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వ. మజీయు, 110 

మ, చిర కేళీరతి బాలకుల్ దృణములకా సింహాది రూపంబులకా 

గర మొప్పకా విరచించి వాని మరలకా ఖండించు చందంబునకా 

గరుణాతీతులు కామరూపు లగు న కంస ప్రయుక్త క్షపా 
చరులం గృమ్హండు సంగర్గ స్టలములకా కేజక్కాడె లీలా గతికా. 111 

చ. వర యమునా నదీ జల నివాస మహోరగ వి సృ తాస్య వి 
స్ఫురిత విషానల (పభల సో(కున((గ్రాంగిన గోప గో ధనో 

త్కరముల నెల్ల గాచి భుజగ్మ్పపవరు న్వెడలంగ6 దోలి త 
౧ 

తరి దమలాంబు ఫపానమున సంతన మంద(గ( జేసె గో తతికా. 112 

మ. దివిజాధీశు గుటించి వానకొజికై దీపింప నం దాది వ 

లవు లేంపేంటట ననూన సంపదల నుల్లాసంబునం జేయును 

త్సవముం గృష్లు(డు మాన్ని గోప గణముల్ సంప్రీతి నొందకా శచీ 

ధవు గర్వం *బణ6ప౯ా ధనవ్యయముగా( దాంజేనె గో యాగముకా. 118 

చ. హరిహయు. డంత రోష వివశావిల మానసు.డై సరోరుహో 

దరు మహిమం బెజుంగక మదం బడరంగ వలాహ కాది ఖీ 

కర ఘనపం కి ( బంపిన నఖండ శిలామయ భూరి వర్ష ముల్ 

గురినె ననూన గర్జ్హనల గోకుల మాకుల మంది కికుంద(గకా. 114 

ఉ. ఆ తతి మంద గొందలము-నంద(గ వల్ల వు లెల్ల 6 “గృష్ట్య యో 

చేతను లెల్ల నిట్లి జడి 6 జిందజి వందణలై_ ఏ మనంబుల౯ా 

ఏగాతరులై రి నీవు గృపం గావు మహాత్మ! యనాథనాథ! ని 

రూత కళంక! భ_కపరితోషణ భూషణ! పాపళోషణా! 115 

మ. అని యి బృంగి విపన్నులై. పలుక గుయ్యాలించి కృష్ణుండు స 

జన వర్షిషుండు గోప గో నివహ రక్ష దకుండె దేవతా 
జ ౧౯ a 

జను లగ్గింప( గరాంబుజాతమున సచ్చ[త్రంబుగా ( దాల్చె బో 

రన గోవర్లన శే లముకా దట చర (ద్రమ్యామరీ జాలముకా. 116 
టు యా . 

AOR ENUM, మ NIN య 

1. జెండాడె (హ. కొన్ని వాత (ప్రతులు!) 2. బడపంగ నవ్యయముగా (తం. వా.) 

శి. _మందగకా (చ. డ. ద. తం. వా); (కందగన్ (క. జ. ట. బ.) క. గృష్ట కృష్ణేతి విభీత 
వాక్యముల (క. బ. తం.) 5. కలంగఏచున్ (ప. బ-) 6. గాతరులె మముం గరుణ6 గాపుము కావు 

మనాథనాథ (డ. బ. తం.) 
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వ. వెండియు, 117 

సీ. శర దాగమారంభ సంపూర్ణ పూర్ణిమా సాంద్ర చంద్రాతపో జ్వలిత మగుచు. 
వెలయు బృందాటవీ వీథి యం దొకనాండు రాసకేళీ మహోల్లాసు( డగుచు 

రుచిర సౌభాగ్య తారుణ్య మనోరమ స్ఫూర్తి. జెన్నాందిన మూర్తి దనర 

సలలిత ముఖచం(ద 'చం(దికా తతి గోప నయనోత్సలముల కానంద మొస(గ 

తె, భవ్య చాతుర్య భంగి [దిభంగి యగుచు, నద్దనాభుండు సమ్మాద మతిశయిల్ల 

లీల( బూరించు వర మురళీ నినాద, మరి పీకేర విని మోహితాత్మలగుచు. 118 

చ. పతులు మణజిందులుకా సుతులు బావలు నత్తలు మామలుకా సము 

న్నతి వలదన్న మానక మనంబుల( గృష్ష పదాబి నేవనా 
ల రి జ 

న్వితరతి గోప కామినులు వే చనుదేర దయాపయోధి ళో 

భితగతి రాసకేళి సలిపెం దరుణీ నవ పుష్పచాపుండై. 119 

అధ్యాయ యము — & 

ఉ. రాము(డు దాను గూడి మధురా ప్పరికిం జని యందు వెభవో 

ద్దామ నృపాసనంబున *ముదంబున నున్న దురాత్ముం. గంసు దు 

వ్రామర శత్రు. (ద్రుంచి మదమారంగ6 దలీ ని దండి నంచిత 

శ్రీమహితాత్యు(డై తనర. జేనె సరోరుహనాభుం డున్నతిన్. 120 

మ. నలు వెప్పంగ షడంగయు క్ర కేమహితామ్నాయంబు చౌషష్టి వి 

ద్యలు సాందీపనిచే నెజింగె6 జెలువొంద న్విన్న మా(త్రంబు లో 

పలనే లోకగురుండు దాన తనకున్ భావింప నన్యుల్ గురు 

ల్లలరే లోక విడంబనార్థ మగు లీలల్ గావె య మ్మెటికిన్ , 121 

ఊఉ. “మించి (పభాస తీర్చము స మృత్యువళంబును బొంది పోయి యా 

పంచజనోదరస్లు డగు బాలుని దేశికనందనుం (బభో 

దంచిత లీల దెచ్చి గురుదక్షిణగా నతిభక్తి యుక్తి స 

ర్పించె గురుండు చిత్తమున. బెంపెసలార మురారి వెండియున్, 122 

1. చందిక గోపికా (తం ); చం[దికల్ గోపికా వా). 2. నుదారత నున్న (హృ; మదంబున 

నున్న (అ.వా.) ఏ. మపాతామా+ యాది నెవ్యల్య వివ్యలు (చం ట. త. జ. దో. బ.) మహితామ్నా 

యిక నైర్మల్య విద్యలు (డ) 4. మంచి (పథాన తీర్టముల మధ్యములన మృతి బొంది (క. బ.) 

తీర్థ జలమధ్యములన్ మృతి బొంది (చ. ట. జ. ద. ద.) 

మ బయ టంట 

. 

ఇ 

(వా 
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a 

ల. 
(కం 

జననందు నరకు(డు వెరల. బెటి (క. మే, జ.) 
- టబ 

ల్లి 

త.డ,. బ.) 5. మున్నువారి (హృ; 

. .ఘను(డు విదర్శ్భేశు. డన నొప్పు భీష్మకు వర సుతామణి నవ వారి జాకీ( 
బద్మా సమాన రూప(్రీ విభాసిత(6 గమనీయ భూషణం గంబుకంరఠి. 

జతుర స్వయంవరోత్సవ సమాగత చె ద్య సాల్వ మాగధ ముఖ జనవరేణ్య 
| యి . 

నికర సమావృత6 _(బకట సచ్చారిత్ర రుక్మిణి నసమాన ?*రుక్కకాంతి 

నమర గుపామృతము విహగాధి విభుండు, గొనిన కై వడి మనుజేం(ద్ర కోటి దోలి 

కమలనాభు౨డు నిజభుజాగర్వమలర 6, దెచ్చి వరియించె నతని నుతింపవశ మె! 

కెసరువడి పటి సప వృషభంబుల ముక్కులు కట దద్బల 
ల వ్ అణాల ' లు 

స్ఫురణ సహింప6 జాలక నృపుల్ దలపడ్డ జయించి నగ్నజి 

ద్రరణిపు నందనకా వికచ తామరసాక్షిం _బమోదియై స్వయం 

వరమున. బెండ్లి యాడె గుణవంతు6 డనంతు( డనంత శకి తోకా, 124 

. (పతివీర కయకారి 5నా నెగడి స్రాజి తనూజా హృదీ 
పితముం దీర్చ దలంచి నాకమునకుకా బెంపారంగా నేగి వ 

శ్రిత శౌర్యోన్నతి. బారిజాత మిలకుకా లీలాగతిం దెచ్చె ను 

దతి దేవేం(దు జయించి కృష్ణు. డన నేతన్మాత్రుండే చూడ (గకా. 125 
లు రఫి 

మానితాఖిల జగన్మయ దేహమున. బొల్చు ధరణి దేవికి. (బియతనయు( డైన 

నరక దానవుని సునాభాఖ్య( జెన్నొందు ఘన చ(క్రధారా విఖండితో త్త, 

మాంగుని. జేయ న య్యవనీ లలామంబు వేండిన6 ద త(తు విపుల రాజ్య 

పదమున నిల్చి లోపలి 7 మందిరంబుల (6 జిరముగ నరకుండు చెజుల. బెట్టి 

నట్టి కన్యలు నూట బదాణు వేలు, నార్త బంధువు( డైన పద్యాకుం జూచి 

హార బాష్పాంబు ధారా (పవర మొదవ6, బంచశర బాణ నిర్భిన్న భావలగు చు, 
oa యె 

లలిత తదీయ సుందర విలాస విమోహిత లైన వారి నిం 

పొలసిన కోర్కె. దీర్చుటకు నొక్క ముహూ_ర్తమునకా వరించి క' 

. న్యల లలితావరోధ భవనంబుల నందజ కన్ని రూపులై 

కలసి సుఖస్థితిం దనిపె( గాంతల భరి నితాంత చిత్తలకా. - 127 

ఆ. 

1. వికట స మాకృష్ష (చ) - రుచిర (వ ఏ. పరువడి భూరి (క. బ. తం.) 4. గుట్టి 

నాబరగి (తం. వా.) 6. $ (హృ 7. మందిర ములకు, 
3 

en 
> 
ఈ 
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చతురతతో నం దొక్కాక, య తివకు (6 బదురేసి సుతుల నాత్మసముల ను 

న్నత భుజశకులం గాంచెను, వితతంబై. కీర్తి దిశల వినుతికి నెక్కక. 128 

. మథురాపురము చతు ర్విధ బలౌఘములతో నావరించిన కాలయవన సాల్వ 

మగధ భూపాలాది మనుజేంద్ర లోకంబు నై న్యయు కముగా(గ సంహరించి 

తన బాహు శక్తిం జిత్తముల నర్జించిన భీమ పార్టులకు నుద్దామ విజయ 

మొస6గి తదె పరుల నుక్కణంగ 6౫౮6 [ద్రుంచి బాణ, శంబర, ముర, పల్వలాది 
యా 

దనుజ నాయక నేనా వితానములను, హలధరాది సమేతుడై హతుల( జేనె 

దంతవక్రాది దై త్యులు దన్ను నెదుర,భండనములోన(ద్రుంచె దోర్చలము మెజసి, 
జ్ఞ యా" లి 

= వెండియుం గృష్హండు గౌరవ పొండవ భండనమునకు౨ దోడ్చడి రాజన్యు 

లన్యోన్య మాత్స ర్యోత్సాహ సమేతులై నెనిక పాదఘట్లనంబుల ధరాచ[క్రంబు 
Qe QC రు 

గంపింప ననన్య సామాన్యంబు లైన శోంఖ భేరీ (ప్రముఖ తూర్య ఘోషంబులు' 

నింగి (మింగ దురంగమ రింఖా సముద్దూత ధూళి పటల పరిచ్చన్న భాను మండ 

లంబుగా6 జనుదెంచి కురుక్షేతంబున మోహరించిన నుభయ పక్షబలంబులం౦ 

దునుమాడి, నిఖిల రాజ్యవె భవ మదోన్మతుం డన సుయోధనుండు కర 
యా —D a వం 

శకుని దుళ్ళ్శాస నాదుల దుర్మం్యత్రంబున నిరంతరంబు గుంతీనందనుల కెగ్గు చేసిన 

దోషంబునం జేసి సంగరంబున భీము గదాఘాతంబునం దొడలు విటిగి పుడమిం 

బడి గతాయు[శ్రీ విభవుండె యుండం జూచి పరితుష్ష చితుండె , యపరిమిత 
౬ (= md Qa 

బాహుబలోత్సాహు లైన్న భీష్మ (దోణ ఫీమార్డునుల చేత నిఖిల ధరాపతుల 

నహ్షైద శాకొహిణీ బలంబుల కోడం దునిమించి, చుశీయు స్వసమాన బలు 

లయిన యదు వీరుల జయింప నెంత వారల కై నం దీర (కాన) మధుపాన మద 

విఘార్గిత తామ విలోచనులై వర్తించు యాదవుల కన్యోన్య వెరంబు 
దధి ర్త అజ యా 

గల్పించి పోరించి యితరేతర కరాఘాతంబుల హతులై (వారు) దను. గలసినం 
గాని భూ భారం బుడుగ దని చిత్తంబునం దలంచి, యంత ధఠ్మనందనుచే 
నిస్పపత్యం బగు రాజ్యంబు పూజ్యంబుగా ( జేయింస చుండి, మర్యులకుం గర 

వ్యంబులై న ధర్మపథంబులు సూపుచు, బంధు మితుల నెలం బరితోషంబు' 
న 

౧౧ 

నెందింపుచుం, దత్సరోకంబున వారి వంశం బుద్దరింపం దలంచి యభిమన్యు 

వలన ను తరయందు గర్భంబు నిలిపి, గురుతనయ (పయు క మహిత (బ్రహోస్త్ర, 
అయత Pr) చ్చే 

పొతంబున6 ద దర్భ దళనంబు గాకుండ నర్శకుని రక్షించి, నిజ పదారవింద 

సేవారతుండెన ధర్యజుచే. గీరి (ప్రతాపంబులు నివ్వటిల్లం దురంగ మేధం 
ర అలాట్ యం 

బులు మూడు సేయించి, వెండియు, 15( 
hmm nS a టు! NTT NON 
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సీ, 

రొ 

వలనొప్ప లౌకిక వైదిక మార్గముల్ నడుపుచు ద్వారకానగర మందు 

“నవిదితాత్మీయ మాయా (ప్రభానమున ని స్పంగు. డై యుండి సంసారి పగిది( 

జెంది కామంబులెచేత విమోహితుం డె సుఖింపుచు ముదితాత్ము 6 డగుచు 
రా 

నంచిత స్నిగ్గ స్మితావలోకముల సుధా పరిపూర్ణ సలాపములను 
ధి ణ” గ 

* (థీ నికేతన మైన శరీరమునను, పాండునందన యదుకుల (ప్రకరములను 
లీల గారుణ్య మొలయ. బాలింపుచుండె, నార్త రక్షణ పరుండు నారాయణుండు, 

జస సంపూర్ణ పూర్ణిమా చంద్ర చంద్రిక నొప్పు రమణీయ శారద రాత్రు లందు 

సలలిత కాంచన “స్థంభ సౌ ధోపరి చం(దకాం తోపల స్థలము లందు 

మహిత కరేణుకా మధ్య దిగజముల గతిని సౌదామిసీ లతల నడిమి 

సీల మేఘంబుల లీల కము క్రా మధ్య లాలిత శక నీలముల భాతి 

. సతత యౌవన నుందరీయుత విహారు(, డగుచు సతు లెంద అంద కన్ని రూప 

ములను (గీడించె. బె క్క్టాబ్రములు నసెలంగి, నందనందను( డఖినవానంద లీల, 

=, ఆంత నొక్క నాయడు, 188 

. మునివరు లేగుదేర యదు భోజ వరేణ్యులు గూడి ముట్ట బ 

లిన గన లొంది వారు దమకించి శపించిన. గొన్ని మాసముల్ 

చను నెడ దైవ యోగముగ జాతర. టో సమకట్టి 'వేడుకల్ 

మనముల.6 దొంగలింప గరిమకా నిజ యానము లెక్క యాదవుల్, 184 

కోరి (ప్రభాస తీర్ణమునకుం జని త న్నది((గుంకి నిర్మ లో 

దారత నందు దేవ ముని తర్పణముల్ పితృ తర్పణంబులు కా 

వారని భరి జేసి నవ వత్సలతో( బోలుపారు గోవులకా 

భూరి సదక్షిణాకముగ భూసుర కోటికి నిచ్చి వెండియుకా. 135 

. అజిన పట రత్న కంబళ, రజత మహారజత తిల ధరా వర కన్యా. 

గజ తురగ రథములును స, ద్విజ కోటికి నిచ్చి పెంపు దీపింపంగకా. 186 

ఇటు సఫలంబు లె న భూ దానంబు మొదలుగా గల దానంబు లనూనంబుగా 
౧ Qe 

భ గవదర్శణ బుద్ధిం జేసి యనంతరంబు. 137 

మమ. “పట టబ బబ బ్బ మి 

1. ఆవిరళా ధ్యాత్మ (ట) బి చే మోహితాత్ముండు నె (హ) వి. ముకాఫల, లలిత మధ్యస్థ 

నీలముల భాతి (హ. వా.) ముక్తానుయ, క్రస్నిగ్గ నీలరత్నముల భాతి (తం) 4. యదు ముఖ్యులు 
మూ(కలు గూడి ముట్టి పల్కిన (హృ 

ఇ 
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' అధా యము లి 

శే. ఎస(గు మోదంబు సంధిల్ల నిష్ట మైన, రసిక మృదులాన్న మర్ధి బారణలు సేసి 

మంజులాసవ రసపానమత్తులగుచు(, *గణ6గి యన్యోన్య హాస్యవాక్యముల( 

గలంగి, 

వ. తమలోన మదిరాపాన మద విఘూర్థిత తామ లోచనులై. మత్సరంబుల 

నొండొరుల( బొడిచి సమ స్త యాదవులు వేణుజాతానలంబున( దద్వంశ పరం 

పరలు దహనంబు నొందు చందంబునం బౌలిసిరి, అంతయునుం గనుంగొని 

కృష్ణం డప్పుడు, 189 

క, చతురతతో నిజమాయా, గతి( జూచి. 2లసద్విలోల కల్లోల సమం 

చిత విమల కమల సార, స్వత జలముల విహిత విధులు సలిపిన వాడై. 140 

క. ఒక వృక్షమూల తలమున, నకలంక, గుణాభిరాము( డాసీనుండై. 

య కుటిలవమతి *బదరీ వన,ముకు నను. టొమ్మనుచు మొజ(గి పోయిన నేనుకా. 

క, క్రమమున నిజ కుల సంహా, రము నేయ. గణంగు పెజి(గి రమణీయ శ్రీ 

రమణు చరణాభి యుగ విర, హమునకు మది నోర్వ లేక యనుగమను(డ నై . 

క. హరి నరయుచు6 జనిచని యొక, తరుమూల తలంబు నందు( దన దేహరుచుల్ 

గితికొన నున్న మహాత్ముని(, బరుని( (బపన్నార్తి హరుని భ కవిధేయుకా. 

వ. మతియును, 144 

సీ, అస్మ (త్చియస్వామి నచ్యుతు( బరు సత్త్వగుణ గరిష్టుని రజోగుణ విహీను 

సురుచిర ద్వారకాపుర సమాశయు నన్మాశయు నీల నీరద శ్యామవర్డు 

దళదరవింద సుందర పుత్రనే(తు లక్ష్మీయుతు. వీత కౌశేయ వాసు 

'విలసిత వామాంక విన్యస్త స దక్షిణ చరణారవిందు శళ్వ (త్ర్చకౌళశు 

శే. ఘన చతుర్చాహు సుందరాకౌరు టిరు6, జన్నుగల లేంత రావి పై వెన్నుమోపి' 

యున్న ఏరాసనాసీను( గన్న, తండి నానంద పరిపూర్ణ దనుజ హరుని, 

మత్తకోకిల. కంటి గంటి భవాబ్ది దాయంగం గంటి న్నాశిత రక్షకుకా 
గంటి యోగిజనంబు డెందము. గంటి జుట్టము( గంటి ము 

క్క_ంటికిం గనరాని యెక్కటి6 గంటి. దామరకంటి. జే 
కొంటి ముక్తి నిధానముం దలకొంటి సౌఖ్యము లంద(గకా. 146 

ha PINION IN INNIS INI INNIS INN INS 
" 

1. గెడంగ్ (తం వా. ఎ); గజంగి హం; అలన (టం దు. )2. న నశ టద్వెల్ ౨ (క .ట.త.డ.) లి. అకుటిలగతి = 

(క.జ.డ.) 4. బచరీవని, కిక నీ వరుగుమని మొజంగి. దేంగిన (వా) బదరీవన, మునకు బొమ్మనుచు. 
మొజ(గిపోయిన (తం) ఈ పాఠ మున (పాస భంగ దోషమున్నది. ల్ ఆ పర(గయట నున్న (హ.తం.వా.) 
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వ. అయ్యవసరంబునం బరమ భాగవతో _క్రముండు,ముని జన స_త్రముండు,దై పా 

యన సఖుండు, పరమ తపోధనుండు, నఘశకూన్యుండు, నభిలజన మాన్యుండు, 

బుధజన విధయుండు నగు మైత్రేయుండు దీర్ణాచరణంబు నేయుచుం జని చని, 

మ. కనియెం దాపన పుంగవుం డఖిల లోకథ్యాత వర్షిష్టు ళో 

భన భాస్వత్సరిపూర్ణ యౌవన కళా (భాజిప్లు యోగీంద్ర హృ 

ద్వన జాతెక చరిష్తు. గౌొనుభ ముఖోద్య ద్భ్ఫూషణాలంకరి 
QQ సద నం 

షు నిలింపాహిత బిమ విను (బభవిషుం గమ రోచిమనికా. 148 
ల ౫ ౫ ౯9 ణు ౬ 

క, తదనంతరంబ హరి. దన, 'హృదయాబ్దము నందు ముకుళితేక్షణముల స 

మ్యడమున( జూచుచు నానత, వదనుండై యుండె ముదము వజల6గ ననఘా! 

న. అంత డగ్గణ నేతెంచి యున్న మెశత్రేయుండు వినుచుండ దరహాస చంద్రికా - 

సుందర వదనారవిందుండును, నానంద సుధానిష్యంద కందళిత హృదయుండును, 

భ కానుర క దయాసక్త విలోకనుండును నగు పుండరీకాకుుండు నన్ను నిరీక్షించి 

యిట్టని యాన తిచ్చె. పూర్వ భవంబున వసు[బహ్మలు సేయు సత్త9యాగంబున 

వసువై భవదీయ హృదయంబున నితర పదార్గంబులు గోరక మదీయ పాదార 

వింద నేవ గావించితివి. కౌవునం ద న్నిమిత్తంబున నేను నీ హృదయంబున 

వసియించి సమ_స్తంబునుం గనుగొందు. ఆత్మారాముండ నైన నన్ను నెవ్వ రని 

సద సద్వివేకులై యెజుంగం జాలరు; వారలకు నేను నగోచరు(డనై యుందు. 

మత్సరి(గహంబు గల నీకు నీ జన్మంబె కాని పునర్భవంబు నొందకుండుటకు 

భవదీయ పూర్వజన్మ సుకృత విశేషంబు కతన నీ యాగ్రమంబున మ త్పదార 

వింద సందర్శనంబు గలిగె. అదియునుం గాక పద్మకల్పంబునందు మ న్నాభఖి 

పద్మ మధ్య నిషణుండై న పద్మసంభవునకు *( జన్మ మర ణాది సంసృతి నివర్త 

కంబు నవిరతానశ్వర సౌఖ్య (ప్రవ ర్తకంబు నగు) మ న్మహ తంబు దెలియం 

జేసి నట్టి దివ్యజ్ఞానంబు నీకు నెజింగింతు నని య మ్మహనీయ శేజోనిధి 

యానతిచ్చిన సుధాసమాన సరసాలాపంబులు గర్భ కలాపంబు లై మనస్తాపం 

బులం బాపిన రోమాంచ కంచుకిత శరీరుండను, నానందబాష్పధారా సిక కపో 

లుండను, పరితోష సాగరాంత ర్నిమగ్న మానసుండను నై యంజలి పుటంబు 

నిటల తటంబున ఘటియించి యి ట్లంటి. 150 

1, హృదయాఎ భోరు హము ముకుళితేక్ష్షణముల (క. చ. తం.) * తాళపత్ర (ప్రతులలో లేదు. 

మూలమునను లేదు. 
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క. పురుషోతమ నీ పద సర, సిరుహ *ధ్యానామృ తాభిషేక స్ఫురణకా 

గర మొప్పిన నా చిత్త మి, తర వస్తువు లందు వాంఛ దగులునె యెందుకా. 

చ. జననము లేని నీవు భవసంగతి నొందుట కేమి కారణం 

బనియును గాల సంహరు(డవె జగముల్ ఎవిలయించు నీవు పా 

యని రిపుఖీతికై సరిదుదంచిత దుర్గము నా(క్రయించు టె 

ట్ల నియును దేవ నామనము నందు దలంతు సరోజలోచనా ! 152 

వ. అదియునుం గాక, 158 

క. (శ్రీ రమణేశ్వర! నీ వా, త్మారాముండ వయ్యు లీల. దరుణీ కోటిం 
గోరి రమించితి వనియును, వారక యే దలంతు భర్త వత్సల! కృష్ణా ! 154 

ర్, పరత త్త్వజ్ఞులు కెళరుకా, కర! నీలోకావనై క ఘనత6 దలంయవ6గా 

నరసి నను6 *గాచు పెం తది, కరమరుదే దలంచి చూడం గమలాదీశా ! 155' 

వ. దేవా? వీ వఖండిత విజ్ఞాన రూపాంతః కరణుండ వయ్యును ముగ్గ భావంబునం 

(బమత్తుని చందంబున విమోహి కై వడిం (బ్రవర్తింపుచు నెందేనియు నొదిగి 

యుండుట దలంచి నా డెందంబు గుందుచుండు. అరవిందలోచన ! సురవందిత! 

ముకుంద ! ఇంది రాసుందరీ రమణ !సరస్వతీరమణునకు౨ గరుణించిన విజ్ఞానంబు 

ధరియించు శక్తి నాకుం గల దేనిం గృపనేయుము. భవదీయ శాసనంబు ధరి 

యించి భూరి సంసార పారావారో త్తరణంబు నేయుదు నని విన్నవించి బహు 
భంగులం (బ స్తుతించిన భగవంతుడును,(పసన్న పారి జాతంబును నైన కృష్ణుండు 

పరతత్త్వ నిర్దయంబు నెటింగించిన, 156: 

క. సరసిజలోచన కరుణా, పరి లబ జ్ఞాన కలిత భావుశ నగుటకా 

బరత త్త్వవేదినై త, చరణ సరోజముల కెజంగి సమ్మతి తోడకా. 157 

క. హరిపద జలరుహా విరహాి, తుర ఘన దుర్గాంత దుఃఖ తోయధది( గడవకా 

వెర వేది తిరుగ వలనెను, సరసిజభవ కల్ప విలయ సమయము 6దా6కకా. 150 

వ. ఇట్లు దిరుగుచు, 159 

1. మవనామృతాభి షేక (హూ | 

వనుచు కణక దలంవన్ (తం. వా. చ.) 

ర్. (పపన్న పాథిజాతుండును (హృ 6 

) ఏ. కరుణా, కరనిను సంసారి 

కమరుదు తిలంచిచూడ (తం. వా.) 
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మ. 

లో 

UX 

నర నారాయణ తాపసా(శ్రమ పదౌన్నత్యంబునం బౌల్బు భా 

సుర మందార రసాల సాల వకుళా శో కామ పున్నాగ కే 

సర జంవీర కదంబ నింబ కుట జాశ్వత్త స్ఫుర న్మల్లి కా 
కూ ణా 

కరవీర క్షితి జాభిరామ బదరీ కాంతార సేవారతికా. 160 

+ చనుచున్న వాండ నని ప, ల్కిన పలుకుల కులికి కళశవళించు విదురుం 

ఢనుపమ శోకార్థ వమున, ముని(గియు నిజ యోగ సత్వమున( దరియించెకా, 

ఇట్లు విదురుండు శోకపావకునిం దన వివేక జలంబుల నార్చి యుద్దవున కిట్ల నియె. 

అనఘా ? యుదవ! నీక. గమ డసురేందద్రారాతి మన్నించి "చె 
య నస 

ప్పిన యధ్యాత్మ రహస్య తత్త్వ విమలాభిజ్ఞాన సారంబు బో 

రన నన్నుం గరుణించి చెప్పిన. గృతార్థత్వంబునుం బౌం'దెదకా 

ఏను పుణ్యాత్ములు శిష్యసంఘముల నుర్విం (టోవరే వెండియుకా. 163 

భగవద్భ కోలు సుజనులు, దగ వెజింగి పరోపకార తాత్సర్య వివే 

క గరిషు లె చరింతురు, జగతిం *బెంపొంది వృషి స తమ యెందుకా. 164 
అ (లా [౨9] అఆ 

అనవుడు నుదవు( డ ప్విదు, రున కిట్లను ననఘ మునివరు(డు సాకి ది 

ప్లు నిభుం డగు మైత్రేయుడు, దన మనమున మనుజగతి వదలం దలంచి తగకా. 

హరి మురభేది. బరాపరు( గరుణాకరు( దలంచు నట్టి ఘను. డ మ్ముని కుం 

జరు కడ కేగిన నాతండు, గర మర్థిం చెలుపు సాత్త్విక జ్ఞానంబుకా. 166. 

వ. అని యుద్దవుండు విదురుం గూడి చని చని, 167 

కలుష గహన దహన 

ముందట 6 గాంచె నంత బుధముఖ్యు(డు హల్లక ఫుల్ల పద్మ ని 

ష్యంద మరంద పాన విలస న్మద భృంగ జల తరంగ, మా 

కంద లవంగ లుంగ లతికాచయ సంగ, సురాంగ నాశితా 

నందిత పుణ్య సంగ, యమునకా, భవ భంగ, శుభాంగ నర్మిలికా. 168. 

. కని డాయ నేగి మోదం, బున( దత్ప్సరి దమల పులిన భూముల దగ నా 

దినశేషము నివసించెను, వనజోదర పాదపద్మ వశమానసు(డై. 169 

మటునా(డు రేపకడ భా, సుర పుణ్యు(డు ఘనుడు మధు నిషూదన చరణ 

స్మరణ (క్రీడా కలితుండు, దరియించెన్ కిగలుష గహనదమునకా యమునకా.170 
OOO, 

1. చెప్పిన యట్లా పర రతిత్వ మార్గ (క) 2. బొగడొంది[తం. వా. -) లి. కలుష దహన దమనకా ( (హృ 

కా (వా. ) శోబ్రా అలంకారము ననుసరించి 'దమునన్' అనునదే కవి పాఠము.ోదమున 

“దమనన ఫన్! ఆని యుండ్రనగు; అయినను వాత _పతులందు దమునన్ 

han కానిపించు న్నది (తం. పుట్ నోటు) 

[11] 
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వ. 

కం 

ర్ట 

UN 

తే, 

స స మట దం ప ప టట. 

శ్రీమహాభాగవతము 

ఇ ట్లుద్దవుండు యమునానది నుత్తరించి బదరికా్శా శ మంబునకుం జనియె. అనిన 

విని రాజేం(ద్రుండు యోగీంద్రున కిట్ల నియె, 171 
aa) 

శౌారియు నతిరథ వరులు మ, హాోరథ సమరథులు యదు బలాధిపు లెల్ల కా 

ఫ్రోద్రి మృతి బొంద నుద్దవు(, డే రీతికా (బతికె నాకు 'నెతీ(గింపు తగకా.!72 

నావుడు రాజేం(ద్రునకు శుకయోగిం(దు( “డిట్టను మును పర మెష్టిచేత 

సం|పారితుండేె న జలరుహనాభుండు వసుమతిపె యదువంశ మందు 
® యా ర్త 

నుదయించి తను6 దాన మదిలోన. జింతించి తెలివొంది యాత్మీయ కుల వినాశ 

మొనరించి తాను బంచో పనిషణ్మయ మగు దివ్య దేహంబు నందు జెంద( 

దలచి విజ్ఞాన తత్వంబు ధరణిమి (ద, దాల్చి జనకోటి కెజీంగింప6 దగిన దధీరు( 

డుద్దవుంతు దక్త నితరు లే నోప రిత (డు, నిర్దితేం[దియు( డాత్మసన్నిభుండటంచు. 

కితిపె నిలిపిన కతమున, నతనికి మృతి దొరర దయ్యె నవసిశ ! రమా 

పతి యభిమానము గల్లిన, యతిపుణ్యుండు చనియె బదరికాశమమునకుక౯ా. 1/4 

. అంత, 175 

ఉద్దపుం డరిగినం బిదప స, మిద్ద పరిజ్ఞాను సుజనహితు మె(శత్రేయుకా 

వృద జన సేవు3ం డాపస వృద(శవు( జూడ6గోరి విదురుండు గణ(కజా. 176 
ధి బి ఢి 

యమునా నది దాటి కతిపయ పయాణంబుల( బుణ్య నదులు హరి కే(త్రంబులు 

దర్శింపుచు నతి త్వరిత గమనంబున. [77 

. చనిచని ముందట6 గనుగొనె, ఘనపాత తమః పతంగ6 గరుణాపాంగకా 

గనదు తుంగ తరంగకా, జనవరనుత బహుళపుణ్య సంగజా గంగకా. 178 

అందు నరవింద సౌరభ, నందిత పవమాన ధూత నట దూరి తరి 

స్పందిత కందళశీకర, సందోహ లసత్ర్చవాహ జల మజను(డై . 179 
జు ౬ 

ఘనసార రుచి వాలుకా సముదంచిత నైకత వేదికా స్థలము నందు 

యమ నియమాది యోగాంగ (క్రియా నిష్టం బూని పద్మాసనాసిను. డగుచు 

హరిపొద సరసీరుహ న్య స చితు(డ బాహేం(ద్రియ వ్యాపి బాల దోలి 
అవాలి అలి ద 2 

సకల విద్నజన _స్తవనీయ సముచితాచార (వ్రతోపవాసముల( (గుస్సి 

యున్న పుణ్యాత్యు విగతవయోవికారు, వినుతసంచారు భువనపావనవిహారు 

యోగిజనగేయు స త్తతి భాగధేయు, నా(శ్రితవిధేయు మై(త్రేయు నపుడు గాంచె. 

1. ఎజీగింపు శుకా (క. బ.) వ. డిప్లైను మున్ను లో కేళు చెత (తం. వా.) 
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వ. 

అధ్యాయము — 

ఎవి విదుర మైతేయ సంవాదము :;-- 

ఇట్లు గనుంగొని యమ్మునసీం|ద్రుని పాదంబులకుం (బణమిల్లి ముకుళిత హస్తుండె 

యిట్లనియె. మునీంద్రా? లోకంబున సకలజనంబులు మనంబులు ఘనంబు లగు 

సౌఖ్యంబు లందం దలంచి తత్సల (ప్రా పీ సూతువు లెన కర్మంబు లాచరించి 
॥ నల! ౧. 

దె వోపహతులె త త్క-ర్యాంబులచేత నిష్పలారంభు అగుదురు. కర ్మంబులు 
Qe Q.__ 

బంధకరంబులు, దుఃఖహేతువులుంగాని సౌఖ్యదాయకంబుళలై *పాపనిష్క్బూతి. 

జేయ నోపవు. అది యట్లుండె. భూరి దుఃఖానుసారం బైన సంసార చ।|క్రంబునం 

బరి(భమింపుచుం గామ విమోహితులై పూర్వ కర్మానుగతంబులై న శరీరంబులు 

దాల్చుచు( జచ్చుచు మరలం బుట్టుచు నెంతకాలరిబునకుం 2బా పనిష్క్బూతి. 

గానక మాతృ యౌవన వన కుఠారులై. జనియించి వర్తించు మూఢాత్ములం 

బళు[ప్రాయుల రక్షించుకొజకు.6 గాదె నారాయణ సరాయణు వైన మీ వంటి 

పుణ్యాత్ములు లోకంబునం జరియించుట. అదియునుం గాక, 101. 

అద | స్ 
మ. అవివేకానుగత స్వకార్య జలోపూరా కీర్ణ మె మి(త్ర బం 

ధు వధూ పుత్ర జల (గ హోగయుతమె 'దురాంత మె నటి దు 
షు © QQ లు 

ర్భవ పాథోధి( దరించు వారె హరి సంబంధ [కియా లోల భా 

గవతానుగహ నావ లేని యధముల్ కల్యాణ సంధాయకా! 182 

మునినాథచం(ద్ర! నను( గై , కొని కాచు తలంపు బుద్ది. గూడిన యేనికా 

వినుము మ దీప్పిత మది నా, చనవునం గావింపు మయ్య సజ్జన తిలకా! 188 

అని వెండియు విదురుండు మైతేయుం జూచి మునీం(ద్రా! "తిగుణాత్మక 

మాయా నియంత యగు భగవంతుండు స్వతంతుం డగుచు నవతరించి యె 

య్యే యవతారంబు లందు నె య్యే కర్మంబు లాచరించె? %(ని(ప్రియుండగు 

సీశుండు) 5మెదల (6 (బపంచంబు నే విధంబునం గల్చించె? ఏపగిదిం దీనిం 

బాలించె? *(మజియు నీ విశ్వంబు) నాత్మీయ హృదయాకాశ గతముం జేసి 

నివృ త్తవృత్తి యగుచు యోగమాయ యందు నెట్లు వసియించె? (బహ్మాండంబు: 

నందు నే లీల వర్తించె? అందు (బహ్మోది రూపంబులం బొంది బహు (ప్రకారంబుల 

1. పాపనివృత్తి (హృ 2. పావని ర్ముక్తి (హ ) ల వేలాకీర్ణమె (హుతం. వా.) 4. దుర్దాంత 

(వ) 5. కారుణ్య (హ.తం.వా.) 6. గొనకొనినం దగన్ (హా) 7. (తిపురషాధీశ్వరుండై న 
8. సృష్షిపూర్వంబున 
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నెట్లు (గీడించె? భూసుర గో సురాదులC “బరిరకీంచుటకై మత్స్యాద్యవతారం 

బులు ధరియించి యె య్యే _ప్రయోజనంబులం దీర్చ? పయోరుహగర్భాండ 

కటా హాంతర్గతంబులై *(లోకపాల సహితంబు లెన్ఫ లోకంబుల లోకాలోక 

పర్యంతంబుల బహిర్భాగంబుల నెయ్యే తత్త్వ భదంబుల నే తెజంగునం బు ట్రైంచె? 

అందు6 (బతీతం బగు జీవకోటి యెవ్వనిం గొల్చి (బతుకు? జనులకుం గర్మ 

నామ రూప భేదంబు కెట్లు నిరేశించెః ఇంతయు సవి_స్పరంబుగా వివరింపుము. 

ఉ_త్తమళ్లోక మౌళిమండనుండు యోగీశ్వరేశ్వరుండు నైన పుండరీకాకుని 

చరిిత శవణంబునం గాని జన్మ మరణాది సకల దుఃఖొకరంబులు, దుష్కర్మ 

(పా_పంబులు నగు భవ బంధంబులు దెగ వని వెండియు నిట్లనియె, 184 

తరల. సతతముకా సరసీరుహోవర సత్కథామృత పూరముకా 

(నుతి పుటాంజలి చేత నిమ్ముల జుణ్లియుం దనివోదు భా 

రత కథామిష మూని విష్ణు( బరాశర |పియ సూతి స 

న్మతి నుతించిన చోట సన్మునినాథ! నా మది నుబ్బుదున్. 185 

UK ఇతర కథా కర్ణ నముల, నతిహేయత 'నొందె.( జిత్త మనఘాత్మ! రమా 

పతి చరితామృత రతి సం, సతి వేదన లెల్ల బాయ? జేయు ముసిం[ద్రా! 186 

తే. భూరి విజ్ఞాన విదులగు నారదాది, నిర్మలాత్కుల కైన వర్థి ంపరాని 

హరిక థామృతపానంబునందు విసివి,యొల్హ సనువాయె పో వెట్టిగొల్ల డనఘ! 
య 

Cal 

వ. అదియునుం గార, 188 

em అరవిందనాభుని యపరావతారమై జనన మొందిన పరాశరసుతుండు 

*ఉమహినొప్పు వర్ణాశమాచార ధర్మముల్ ఠవణింప లోక విడంబనములు 

నగు గ్రామ్య కథలు పెక్కర్ధిం గల్పించుచు హరికథా వరన మందులోన 

నిం చుకించుక గాని యేర్చడ( జెప్పమి నంచిత విజ్ఞాస మాత్మ నిలువ 

తే. కున్న6 జింతించి మి నార దోపదిమ్టుం డగుచు హరి వర్ణ నామృత మాత్మ(గోలి 

విమల సుజ్హాననిధి యన వినుతికెక్కి_, ధన్యుండయ్యెను లోకె క మాన్యు(డగుచు. 
డో షా 

వ. కావున, 190 

సరసిరుహోదరు మంగళ, చరితామృత మాత్మ( (గోలు జనుం డితర కథా 
గరళము (గోలునె? హరి సం, స్మరణము జీవులకు నఖిల సౌఖ్యద మనఘా! 191 

[ శేమంబుకొటకై (హ్ర) ౨. వళ్ణనముల (హ) శి. నొందు (జ. డ.) 4. చతుర వర్దా 
సశ మాచార (క. తం. వా.) 
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దికొ 

శ్ర వనితాధిప నామక, థా విముఖుల కిహము పరము దవై్య పిదపం 

టోవుదురు నరకమునకుకా, వావిరి నే వారి( జూచి వగతు మునీం[దా! 192 

ఏ నరు. డే నొక నిమిషం, బై న వృథావాద గతిని హరిపదకమల 

ధ్యానానందు (డు గాడే, నా నరునకు నాయు వల్చ మగు మునినాథా! 193 

మృదు గతి పువ్వు? దేనియ రమింప్తచు6 బానము నేయ. బాటు ష 

ట్పదమును బోలి యా ర్హజన జాంధవు విశ్వభవ స్థితి వ్యయా 

స్పద మహితావతారు( డగు పంకరుహోదరు నిత్యమంగళ 
పద గుణకీ రనామృతము ( బాయక (గోతెద( జెప్ప వే దయకా. 194 

. అని విదురు(డు మై[త్రేయుం, డను మునినాయకుని నడిగెనని వేదవ్యా 

సుని తనయుం డభిమన్యుని, తనయునీకిం జెప్పి మశియు. దగ ని ట్రనియెకా, 

ఇట్లు విదురుండు మై(త్రేయు నడిగిన నతం డతనిం గని యతి మృదు మధుర 

వచన రచనుండై. యిట్లనియె. అనఘా! కృష్ట కథా (శ్రవణ తత్సరుంగ వై నీవు 

న న్నడిగితివి గావున భద్రం బయ్యె. నీవు భగవదృక్తుండవు గావున హరికథా 

సక్ఫుండ వగుట చిత్రంబుగాదు. అదియునుంగాక మాండవ్యుని శాపంబున సొత్య 

వతేయు వలన *((భ్రాతృకేత్రంబున్ర శూ(ద్రయోనిం బుట్టి నట్టి ప్రజా సంయ 

మనుండ వగు యముండవు, పర మజ్ఞాన సంపన్నుంశవు. నారాయణునకుం 

(వీయతముండవు. కావున. గృష్టు డు నిర్యాణ కాలంబునం దన సన్నిధికిం జనీన 

నన్ను డాయం జీరి విజ్ఞానం బెల్ల నుపదేశించి నీకు నెతింగింపు మని యాన 

తిచ్చుటం జేసి యవశ్యంబు సీకు నెతీంగింతు. ద తావధానుండ వై వినుము.!86 

. *వనజాక్ష యోగమాయా, జనితం బగు విశ్వ జనన సంస్థాన వినా 

శనముల తెజ( గెజీ(గింపుచు, నసఘా! విష్ణుని మహ త్వ మభివర్షి ంతుజకా.197 

* సకల జీవుల కెల (దికట దేహము నాత్మనాథుండు పమ (డు నానావిధిక 
ne) 

మత్యుపలక్షణ మహితుండు నగు భగవంతుండు సృష్టిపూర్వంబు నందు 

నాత్మీయ మాయా లయంబు నొందిన విశ్వ గర్భు(డె తాన యెక్కటి వెలుంగు 

పరమాత్ము. డభవుం డుస క్ష యయు *వ _స్వంతర పరిళూన్యు. డగుట(జేసి 

(దష్ట గాకుండు మాయా (సధానళ క్రి, నతుల చిచ్చక్తి గలవాడు నగుచు6 దన్ను 

లేని వాని(గ( జితంబులోన( దలంచి, (దష్టయగు దన భువన నిర్మాణ వాంఛ. 

సహక క 2 మన్వంతర (వ) 
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బుద్ది. దోంచిన న మ్మహాపురుష వరుడు, గార్య కారణ రూసమై ఘనత కెక్కి 

భూరి మాయాఖిధాన విస్సురిత శర్రి, వినుతి కెక్కిన యట్టి యవిద్య యందు .199 

పురుషాకృతి నాత్మాంశ, స్ఫురణన్ గల శక్తి నిలిపి పురుషో త్రము (డీ 

శరు( డభపుం డజు(డు నిజో, దర సంస్థిత విశ్వ మప్పడు దగ బుట్లించెకా. 200 

ధృతి (బూని కాలచోదితము నవ్య _ంబు (పకృతియు నను పేళ్ళం బర(గు మాయ 

వలన మహ త్త త్వ మెలమి( బుట్టంచె మాయాంశకాలాది గుణాత్మకంబు 

ఎనన మహత త్వ మచ్యుత దృుగోచర మగుచు విశ్వనిర్మాణ వాంఛ 
రి లలి ద గ. 

నందుట జేసి రూపాంతరంబును బొంది నట్టి మహ త్త త్వమందు నోలి( 

గార్య కారణ క ర్రాత్మకత్వమైన, మహిత భూతేంద్రియక మనోమయ మనంగ 
దగు నహంకారత తత్త్వ ముత్పన్నమయ్యె. గోరి స_త్వరజ_సమోగుణకమగుచు. 

వెండియు రూపాంతరంబులం బొందుచున్న సా త్తికాహంకారంబు వలన మనం 

బును వై కారిక కార్యభూతంబులై న దేవతాగణంబులును సంభవించె. ఇం(ద్రియా 

ధిష్లాతలై న వానివలన శబ్దంబు పూర్వ ౦బున( (బకాశం బగుటంజేసి, జ్ఞానేం(ద్రి 

యంబు లై న త్వక్చతకుః (శో[త్ర జిహ్వా (ఘాణంబులును, కర్మేంద్రియంబు లై న 

వాక్సాణి పాద పాయూపసములును, తె జసాహంకారంబున నుత్స న్నంబయ్యె. 
థు య 

తామసాహాంకారంబు వలన శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధంబు లుదయించె. అందు 

శోబ్లంబు నిజగుణంబె న శబ్లంబువలన నాకాశంబు( బుట్రంచె. గగనంబు కాల 

మాయాంకశ యోగంబునం బుండరీకాకు నిరీక్షణంబున స్పర్శ తన్య్మా(త్రంబు వలన 

వాయువుం గలిగించె. పవనుండు నభోబలంబున రూపతన్మాతంబు వలన లోక 

లోచనం బై న తేజంబు నుత్సాదించె, తేజంబు కాలమాయాంశ యోగంబున 

నుత్తమ కోకుని వితోకనంబున(6 బవమాన యుక్తం బగుచు రసతన్మాాతంబు 

వలన నంబువుల. గలిగించె. సలిలంబు కాలమాయాంళ యోగంబునం బర మెళ్వ 

రానుగహాంబు( గలిగి తెజోయు క్రంబై. గంధ గుణంబు వలన బృథివి( 

గలిగించె. అందు గగనంబునకు శబ్దంబును, వాయువునకు శబ్ద స్పర్శంబులును, 

'దేజంబునకు శబస్పర్శ రూ సంబులును,సలిలంబునకు శ బ్రస్పర్శరూపర సంబులును 

పృధథివికి శబ స్పర్శ రూప రస గంధంబులును గుణంబులె యుండు. కాల 
ళ్ యి 

మాయాంశ లింగంబులం గలిగి మహదా ద్యభిమానంబుల నొందిన దేవతలు విష్ణు 

కళొకలితు లగుదురు. అటి మహాదాది త తంబు లెక్యంబు చాలమిం (బపంచం 
ఠా అజ ర్తి 

1. క_ర్షృత్వక ల్పమైన (చ) 2. అలఘు భూతేర్యదియ మనోమయ మనంగ (డ) 
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బులు గల్సింప సమర్లంబులు గాక కృతాంజలులె యోగీశ్వ రేశ్వరుండెన 
థి యి ల్ల 

నారాయణు నిట్లని స్తుతియించె. 202 

దండకము. శ్రీనాథ నాథా! జగన్నాథ! నమెకరకా విపక్ష! క్షమా భృత్సహస్రాక్ష! 

సీరేజ ప(శతేక్షణా! దేవదేవా! భవద్దాస 'వర్గానుతాపంబులం బాప(గా నోపు 

దివ్యాతప్మత్రంబు నా బొల్చు యుష్మత్పదాంథోజ మూలంబు పుణ్యాల 

వాలంబుగా6 బొంది యోగీం(దు లుద్దామ సంసార  తాపంబులం 

2దాయ6గా మీటి వర్తింతు రో తండ్రి యీ శా! సమనాఘ నిర్జాశ! యౌ 

విశ్వమం దెల్ల జీవుల్ భవోద్యగ్ర దుర్వార తాప్యత్రయాభీల దావాగ్ని చే! 

(గూ దుఃఖాబ్దిలో 6 దో(గి యే కర ముకా ధర్మముం బొంద (గా లేక 

సంసారచ (కంబు నందున్ బరి (భామ్యమాణాత్కుల యుందుర మ్మూఢ 
QQ 

చేతస్కులం జిప్ప6గా నేల? ఓ దేవ! విజాన దీపాంకురంబె నమీ పాద 
డో Qa 

పంకేరుహ చ్చాయ. శి _బ్రాపింతు మబద్దాకే సన్మాని సంఘంబు లె కాంతి 
జ యు 

స్వాంతతం బేరి దుర్గాంత పొాపొఘ నిరాశ కౌంబు (పవా హాో(భ 

గంగా నివాసంబు నా నొప్పు మీ పాద యుగ్మంబు, యుష్మ న్ముఖాంభోజ 

నీ డోదతం బెన వేదాండజ (శ్రేణిచేతం గవేషించి సంప్రాపుఠె 
Ny ల అతి మాటా 

యుందు రో నాథ! వెరాగ్య శకి స్ఫుట జ్ఞాన టోధాత్యులె నటి ధిరో 
వ్ అలి ఠః అం రు 

తముర్ నితః నె రల భవ్యాంతరంగంబులం దే పరంజ్యోతి పొదాబ _ లి హా ఈోల న 

పీథంబు గీలించి కె వల్య సం(ప్రాపులె రటి నిర్వాణమూ రిం (బశంసింతు 
అక టు మాజా we) ఆ 

మిందాది వందా్య[ముకుందా!సమ స్తంబు గల్సింప(బాలింప(దూలి ంప౭గా 

బెక్కు దివ్యా వతారంబులం దొందు నీ పొద పంకేరుహ ధ్యాన పారీణ 

సుస్వాంతులె యొప్పు భకాళికి న్మోకదం బైన మీ పాద కంజాతముర్ 
౬ వాయన రా 

గాలు మీశా! రమాధీశ! పుతాంగనా మిత సంబంధ బంధంబుల౨ జెంది 

నిత్యంబు దుష్ట క్రియా లోలురై చేహ గేహాంబులం దోలి వర్తించు 

దుర్మానవ (శేణులం దంతరాత్మ్కుండ వె యుండియుం దూరమె తోంచు 
య షా 

మీ పాద సద్మంబు లర్బింతు "మో దేవ! బా హ్యేం్యదియ వ్యా _పినుద్వ్భృ త్తు 

లె నట్టి మూధాత్ఫు అధ్యాత్మ త క్వ (పభావాఢ్యు లై మీ పదాబ్లాత 

విస్యాన లక్ష్మీ కళావాసముం గన్న య య్యు తమ కోకులం గానా 

జాల ర ప్వుణ్యు లాదుష్టులం బూడయగా నొ ల్ల రంభోధి రాట్యాన్యకా క కాంత! 

మ బబ ఎ స ఇ. ONO ' 

1. వర్తోప తాపంబు లన్ (క-డ-బ.) వీ, బోవంగా (క.బ.) ల. _బాపింతు రద్దాక్ష (క.చ.టద.బ.); 

_పాపించు మద్దాక్ష (హ) 4. సోహం మమేతి శయాలాపుకళ (క. బం) 
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వేదాంత శుద్దాంత సిద్ధాంత మె యొసప్పు మీ సత్యథాపార చంచత్సుధా 

సార పూరంబులం (గోలి సౌభ్యోన్నతికా సోలి ధీయు కులె వాలి 
గో అలాని ద 

అడ ను అద ఎ జు 1 అన ఒడ తాపంబులం దోలి మోదంబులం దేలి సంపన్నులై మన్న నిత్య (పపన్నుర్ 

మహోత్కంఠతం బేర్చి వె కుంఠధామంబు నల్బ[ కియా లోలురె కాంతు 
డై ౬ 

రదివ్య వానెక సంపా కైక గోరుచున్నార మో చేవ! వె రాగ్య విజాన 
ద ౬ యాం ర లః 

బొధాత్మ యోగక్రియారూఢి సంతర్చహిర్వ్యాప్రిం జాలించి పద్దాంత 
ప సుండవె 2 కాదమెై ల రంగంబు గావించి హృత్ప్సద్మవాసుండ వై చిన్మయాక రె యుస్న స్ 

యున్నతానంత తేజో విలాసోల్ల సన్మూర్తి( బి తంబులం జేర్చి యా నంద 

లోలాత్మతం బొల్చ్బు యోగీశ్వర శేణికిం దావకీనానుకంపాను లబ్ది 

స్ఫుట జ్ఞానముం గల్లుటం జేసి కియాయాసముం జెందదో దేవతాచ[క 

వర్తీ ! సదానందమూ శ్రీ! జగదీర కీ రీ! అసద్ఫూతవ రీ! భవద్గాసురై 
ro) ర్ "మ జాలి 0 60 Qs 

నట్టి మమ్ముం జగత్క-ల్బ్పనాస క చిత్తుండ వై న్వు త్రైగుణ్య విస్ఫూర్తి( 

బుటించినం బుటుపే కాక ని భవ్య లీలాను మేయంబుగా సృషి నిర్మా 
రు ఆఫ రు 

అము౦ చేయ నే “మెంత వారౌదుమీ శక్తి యుక్తిన్ భవత్పూజ( 

గావింతు మటుండె నీ ఏసత్కళాజాతులె సటి మమ్మెన్నయగా నేల 
౧౧ Qe () 

నధ్యాత్మత త్త్వంబవన్నం బరంజ్యోతి వన్నం (బపంచంబవన్న న్నధిషాత 

వన్నకా సదాసాక్షి వన్నన్ గుణాతీత: నీవే కదా పద్మప్రాక్ష! సత్వాది 

తెగుణ్య మూలంబు నా నొప్పు మాయా గుణంబందు నుద్యస్మహ త 
జూ) అణాల 

కమి నట్ట న్ వీర్యముం బెట్టుటం చెసి నీ వింతకుం గారణం బొ 

వాయాయి కౌలంబులన్ నీకు సౌఖ్యంబు లే మెట్లు గావింతు మే రీతి 

నన్నంబు భకింతు మెబ్బంగి వం్తింతు మే నిల్క-డ న్నుందు చే జీవ 

తోకంవె యాధారయె యుండి ధోగంబులం బొందు/”చున్నున్న యిక్కార్య 

సంధానులె నట్టి మాకుం జగత్కల్చ్బీనాస కికిం దేవ నీ శ కి దోడ్చాటు 
న్ా ఈర ఆజ అల 

గావించి విజ్ఞాసముం జూపి గారుణ్య సంధాయివై మమ్ము రక్షింప లక్షీ 

మనః పల్వల[కోడ[! యోగీంద్ర చేత స్పరో హంస! దేవాది దేవా! 

నమన! నమనే! నమనే! నమః. 203 

hn ల ne ల మ య్య 

1. నిత 

లేదయో 

డౌ ) 

జ. ow 4 

(పసన్నుల్, (క.చ.త.జ.డ.బ.) 2. చిన్మ్యయాకారత న్నున్న (తం) కి. యాయా 
దేవతా (త్రం); యాయానముం జెంది ) మెంత వారమ్ము మచ్చ క్త 

6. మహాత తం /తం. వా. 7. చనన మేరితి ) న్న 
కో ) 

శాప్ 

తులమ్మెన (క. బఐ. హా. 



తృతీయ స్కంధము 169 

0 

UX 

అధ్యాయము రు 

అనిన (బసన్ను(డై హరి మహదాదుల కన్యోన్య మి(తత్య మంద కున్న 

కతమున నిఖిల జగత్క-ల్చనా శక్తి వొడమ కుండుట దన బుద్ది నజీ(6గి 

కె కొని కాలవేగమున న్యుదేకంబు నొందిన *ప్రకృతితోం 2బొంది నిజ బ 

లము నిల్చి తా నురుక్రము( డన సప్త వింశతి త_త్వముల యందు సమత నొక్క 

సరి (పవేశించి యాత త్వ భవ్యగుణము, నందు( జ్యేష్టాను రూపంబు లలర (జెంది 

యొకటి నొక్కటి గలయకయుండి విశ్వరచన మణు(గనియాత త్వనిచ 

యమునకు. 204 

ఇట్లు విశ్వ నిర్మాణ నిపుణత్వంబు నెజుంగ6 జూపుచు నన్నింటికి నన్యోన్యతం 

గల్చించి, తన యను(గహాంబునం (బేరితం బి కానంబడి [కియానామర్హ్యంబున (6 
Q__ థా 

ఉజఉన్నాందిన త త్త వితానంబు దేవ డ్రేరితం బె స్వకీయంబులగు నంశంబుల 
అట టా 

చేతం బుట్రించిన విరాడ్విగహం బై (త త్వ వితతి) దమ యందు. జెందిన 
లు 0 ౧2 ఎవి 

పుండరీకాకుని కళాంశంబున నొకటి కొకటికి నె క్యంబు వాటిలి పరిణతంబె 
యై aa) = 

రూపాంతరంబును జెందె. ఏ తత్త్వంబున నేనియు( జరాచరలోక పుంజంబులు 

నిండియుండు నా హిరణ్మయం వైన విరాడ్విగహంబు నొందిన పురుషుండు 

సర్వజీవ సమేతుండై యుండె నంత. 205 

జలములలోపల 3నిమ్ముల, *జలరుహ జాతాండ మందు సాహ(స్రాబ్దం 

బులు నిలిచె గార్యరూపా, ౨కలితం బగు న ప్విరాట్సు గర్భము వరుసస్, 207 

దై వకర్మాత్మశ కి వితానములను, దగిలి తనచేత6 దను దాన దైవశక్తి 

యగుచు వెలుంగొందుచుం [బకారాాతరమున6, దనువు వితతంబుగాని వై తన్య 

మొంది. 208 

రూపసంస కి (6 జేసి నిరూఢకర్మ, 7శ్ల కియును వృ_తిభేద సంస క్తి దళ వి 

ధములు గలిగిన ప్రాణరూపమును నాత్మ,శ కి గిభో కృత్వమగుచున్న శక్తి గలిగి, 

(తివిధం బగుచును నాధ్యా,త్మ్య విభేదంబులను బాపి మణి యధిభూతా 

త్మవిరా [డూపం బగునిది, వివిధ (ప్రాణులకు నాత్మ *0విధమై మజియున్. 208 
మ 

l. (పకృతిలో (చ. ట. డ. బ.) 2. నోలిబొంద, నిజయోగ బలమున నిలిపియు స ప్రవింశతి 

త త్ర్యములయందు సమత నొక్క (ట్ర; “తయో వింశతి తత్వానాం గణం యుగప దావిఃతొ అని 

మూలము (6-2) ఒకటి నాతకటిని (తం. వా.) వి. నిర్మల (క. ట్, డం) 4. జలరుహా శాతాండ 

ఘటము సాహ[సాబంబులు (త. జ. 
టి 

చ, బ.) ర్. క లితంబె య వ్విరాజ (చ. త్. త. జ. డ్.) స్త 

6. దా నేకదై వళ కి (హ) 7. శ్క్త యగుచు( _గయాదు రాన కి (తం) 8. బోధత్య (హ. వా.) 
నాటీ 

9. మరియును బొలుపొందు విర్శాడూపంబగు (క.చ+ట.త.గ.జ.ద.బ.)10. వెభఘురూపం బె (క.చంట బం) 
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జీవంబై. పరమాత్మకు (6, దావలమై యాదిమావతారం బగు న 

దేవుని గర్భంబున భూ,తావలి కోడం [(బపంచ మర్జిం దో (చెన్. 210 

ఇట్లు దోంచిన విరాట్పురుషుం. డాధ్యాత్కి కౌధిదై వి కాధిభొతికంబు లను 

భేదంబుల చే బూర్యో క [కమంబున వెలుగొందు ననుచు విదురునకు 

మెతేయుం డెజీంగించె. అని చెప్పి వెండియు ని ట్లనియె, 211 
(SE oa 

హరి పరమాత్ము.( డీశు. డజు( కేడాఢ్యు( డనంతు( డనంతమూ ర్తి సా 

గరతనయా హృదీళశుండు వికార విదూరు(డు నిత్యమంగళా 

కరుడు గృపాపయోనిధి యకల్మష చిత్తు(డు సర్వశక్తి దా 

మరస విలోచనుండు బుధమాన్య చరిత్ర పవ్నితు. డిమ్ములన్. 212 

ల _తెఅంగున నీశుం డగు నధోక్షజుండు *మహ దాది త త్త్వంబుల మనంబుల 

ఘనంబు లగు తలంపులు దా నెజీంగి, యట్టి త త్వంబుల వివిధవృ త్తి లాభము 

నకై స్వకీయ చిచ్చక్తిచే నిట్లు లొసర్తునని చింతించి, నిజకళా కలితం బగు 
షా అబలా (9) m0 _ 

విరాడ్వి (గహంబు నందు నగ్ని(పముఖం బగు కిడేవతావళి కెల్ల నివాసం బగుచుC( 

గానంబడిన వె వై రాజపుకుషుని కఓయా సా కద్భవయవంబుల వినిపింతు. ద తావధా 

నుండవై వినుము, 218 

సరనుత యా దివ్య పురుషోత్తముని పృథగ్భావంబు నొంది ముఖంబు వలన 

భువన పాలకు6 డన పవమాన సఖు( డంత రాత్ము6 డీశ్వరు నంశ మెన “వాణి 
రా ల యా 

కనయంబు ననుకూల మగుచు నిజస్థానమున ( (బవశించిన ముఖము నందు 

బరయగు బీవుండు శెబ్లము నుచ్చరించు( బృథ గ్భావము లగు న్నేతముల నిను(డు 

చకురిందియ యు కుండై సరవి6జెంద, రూప విజ్ఞాన మహిమ నిరూడి నొందు 

మజీయు 6 జర్మ ములను 'ఏవమాను ఏండీశ్వ,రాంళమైత త త్రం గిం దియమందు (గూడి. 

నిజ నివాసంబు న్నాశయించిని జీవుండు స్పర్శేర్యద్రియ గతుండగు. పృథగ్భావం 

బై న క్రోత్రంబుల దిక్షు లచ్యుత కళాంశంబు లగు. (శవణేంద్రియ యు కంబులై 
వ అలనే Qe. 

నిజస్థా నంబుల బొందిన జీవుండు కోట్టి జ్ఞా జాన గతుం డగు. మఖణీయు[6 దాలుపు 

నిర్భిన్నంవై ? న లోకపాలుండగు వరుణుం డందు ( (ఐవేశించి రసనేం[దియంబుచే. 

(బకానించినం (కాణి రసంబులం (గహిందె. పరమెశ్వరుని నాసి కేంద్రియంబు 

పృథ గ్భావంబు నొంది యాక్వినెయాధిష్టా నంబై (భూణాంశంబు నొందిన జంతువు. 
లో పుం కోకు టె ల 

1. రాదు డు 1 (ఉ.జ.ప.ద.బ.) ఏ, మహదాది భూత ంబుల (చ.త.జంబ.) ఏ. భూతావలి కెల 
ag) 

జ.) 4 4. యవతారబు (క) రి. వాని (హ. టం, వా.) 
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గంధ గహణ సమర్గంబయ్యె, వెండియు భిన్నం బె న చర్మంబున నోషధులు 

పరమ ప్పరుషాంశంబు లైన కేశంబులం గూడి నిజ నివాసంబు నొందిన బీవుండు 

కండూయమానుం డగు. భిన్న భూతం బె న మేఢంబునం (బజాపతి రేతంబున 

నిజస్థానంబు నొందిన బీవుం డానందంబునుం బొందు. భిన్న భావం బె న గుదం 

బున మిత్రు డచ్యుతాంశంబును బొంది పాయువుం గూడి నిజాధిష్టానంబు 

నొందిన జీవుడు విసర్లంబు( జెందు. వేటు వేజై న వాహువులం ద్రిదశాదీశ్వరుం 

డై న పురందరుండు క్రయ విక్రయాది వ క్తి యు EX డగుచు నిజస్థానంబు నొం 

దిన జీవుండు వానిచేత బీవికం బొందు. మజియుం బాదం౦ంబులు నిర్భిన్నంబు లైన 

విష్ణుండు స్వావాసంబు( గ ౧ కొని గతి శక్త ౦ బొందిన బీవుండు గమనాగమ 

నార్లుం డయ. వెండియ భిన్న భావం బై నప హృదయంబు మనంబు తోడం 

గలసి నిజాధిషానంబునం జం(ద్రుండు వవేశించిన జీవుండును శరీర సంక ల్పాది 

రూపం బగు వికారంబునుం బొందు. భిన్న భావం బెన యహంకారంబున నహం 

కృతి యుక్తుం డై రుద్రుండు నిజస్థానంబుగా వసియించు.ఆ య హంకృతిచే శరీరి 

క_ర్తవ్యంబులు నడపు.బుద్ది వాగీశ్వరావాసంబై హృదయంబు తోడం గలిసి నిజాధి 

షానంబున టోధాంశంబుచే వెలింగిన శరీరి బోద్దవ్యతం బొందు. భిన్నం బైన 

చిత్తంబు _బహ్మావాసంబై చేతనాంశంబు నొందిన( (బాణి విజ్ఞానంబునుం బొందు, 

ఆ ఏరాట్సురుషుని శీర్ణంబున స్వర్గంబును, చరణంబుల వసుమతియును, నాభి 
యందు గగనంబునుం గలిగె. సత్వాది గుణ పరిణామంబుల నమరు లై రి. 

ఊర్పిత స_త్వగుణంబున న 'దేవతలు దిదివంబునుం బొందిరి. రజోగుణంబున 

మనుజులును గవాదులును ధరణిం బొందిరి. తామసంబున భూతాదులై న రుద 

పార్ష దులు ద్యావా పృథివ్యంతరం బగు వియ త్రలంబునుం బొందిరి. ముఖంబు 

వలన నామ్నాయంబు లుత్సన్నంబు లయ్యె వెండియు. 215 

ధరణీ దివిజులు [శుతులును, నరవర య మేటి ముఖమునం బొడముట భూ 
సురు( డఖిల వర్షములకుకా, గురు(డు న్ముఖ్యుండు నయ్యె గుణరత్ననిధ1 216 

ధర |బ్రాహ్మణాదికము ద, స్కర బాధం బొందకుండ. గైకొని కావన్ 

బురుషోత్తము బాహువులకా, నరనాథకులంబు పుశై నయత త్వ్వనిధి! 217 

గణుతింపంగ6 గృషి గో ర, క్షణ వాణిజ్యాది కర్మ కలితంబుగ నా 
గుణనిధి యూరువు లందుం, (బ్రణుతింప(గ వై శ్యజాతి (ప్రభవం బయ్యెకా. 218 

అం 

1. ధరణి దుర్యాగపులగు (క.చ.బ.) 



172 (శ్రీమవోభాగవతము' 

. తివిరి సేవక ధర్ములై దేవదేవ, పదములను శూూద సంతతు లుదయ మైరి 

వీర లందు దమ తమ విహితకర్మ,మలర' జేయుచు జనకుండు నాత్మగురుండు. 

అగు సర్వేశు *ేపరాపరు, జగదేక (ప్రభుని పాద జలజాతంబుల్ 

దగిలి భజింతురు సతతము, నిగమోకిన్ భకియోగ నిపుకాత్మకులై . 220 

మహిమ దీపింప6 గాల కర్మ స్వభావ,శ క్రి సంయుకు 6 డగు పరమేశ్యరుని భూరి 

యోగమాయా విజృంభణోద్యోగ మెవ్వ6, డజి6గి నుతియింప(గానోప్ప నిద్దచరిత! 

*అన్య కథానులాపము లహర్ష్నిశముకా బఠియించి చాల మా 

న్యము నాత్మశోభనవిలీనత నొందు మదీయ జిహ్వ సౌ 

జన్యము కినొండె నెండు హరిసద్దుణ దివ్య కథామృతంబు స 

న్యాన్య చరి(త్రమె నెగడు మద్దురు వాక్యపదంబు( జెంద(గకా. 222 

హారి నామాంకిత సత్క_థామృత రసవ్యాలోలు( డె నటి స 
QQ (ప) 

అర ఇర, అద ఆల 5 9 
త్పురుష శ్రమం డసత్కథా అవణదాః పూరంబు దా( (గోలునే? 

వరమందార మరందపాన కుతుకసాంత ద్విరేఫంబు *స 
త్యరమై పోవునె చేతి వేములకు6 దదంధాను మోదాత్మమె. 228 

Q.__ ny QQ 

హరి మహిమము ద న్నాఖీ, సరసిజ సంజాతు( డై స చతురాననుండుకా 

బరికించి యెజు6గ డనిస ని, తర మనుజుల. జెప్ప నేల త_త్త్వజ్లనిధీ! 224 

(శుతులు దమతోన వివరించి చూచి పుండ, రీక లోచను ను తమళోక చరితు 
నా! గం 

నమరగణవంద్యమాన పాదాబ్ద యుగళు, వెదకి కనుంగొనలే వండ్రు విమలమతులు, 

ఫాహారియుకా దన మాయాగతి(, బరికించియు.6 గాన. డయ బరిమితి లేమికా 

మతి మాయావిని మోహిని, చరితము( గను(గెందు రెటు చతురాన్యాదుల్ . 
య 

. ఆ డివిజాధీశుడు మహ, దాదులు దిక్చతులు పంకజాసను(డుం గౌ 

రీ దయితుండు గనం జాలని, (శ్రీ దేవుని పదయుగంబు చింతింతు మదికా. 227 

- ఆన్యక క థాలాపము (క.చ.ట.త.) 8. తోడగోలు (హ) 2. ఆన 
4. నక్కరచే (త) ల. చేదు వేములకు (హ); తీగవేములకు (ద. బ.) *ఈ పద్యము (వా(త (ఫ్రతు 
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అధ్భాంయయు..౭ 

క, అని మెశ్రేయుం డ వ్విదు, రున కెజింగించిన తెజంగు రుచిరముగా న 

ర్జున పొౌ(తునకు( బరాశర, ముని మనుమం డెజు(గ(జెప్పె ముదము దలిర్చకా. 

వ. వెండియు నిట్లనియె. 

భూ మీశ్వర! మైతేయ మ, హో ముని విదురునకు నట్లు హరిశుభ గుణ లీ 
లా మాహాత్మ్యము. జెప్పిన, నామైతేయునకు విదురు. డనియెకా మ జీయుజా. 

క. "అగుణుం డగు నిశ్వరునకు, జగదవనోద్భవ వినాశ సత్క్మర్మములుం 

దగు లీల లెట్లు లాత(డు, సగుణుండె యుంట యెట్లు సౌజన్య నిధీ! 2౫1 
లు యి ౧౧ 

em "అన, నర్భకుని గతి ననవుడు, మె_తేయముని6 జూచి విదురు డిట్లనియె మరల 

బాలు(డు (గీడావిలోల మానసమున దీపించు లీలానురూపు6 డగుచు. 

కగానిచో( గామానుగతు(డై రమించును నర్భకు( డర్డి వ_స్త్వంతరమున 

నర్భ కాంతరమున నై నను బాలకళీ సంగు6 డగుచు నోలిని6 జరించు 

తే. ఏహరియు నెపుడు నివృత్తుండత్యంత తృ పు,డగుట వర్తించుకెట్లుగీడాదులందు 

మజియు ((ద్రిగుణాత్మకంబెనమాయ6గూడి,య భిలజ గములుగల్సించెననుటయెటు? 
ర్లు య 

రల అ మ్మాయచేత నీ యఖిలంబు సృజియించి పాలించి పొలియించి పరమపురుషు( 

డనఘాత్మ! దేశకాలావస్ట లందును నితరుల యందు నహీన మైన 

జ్ఞాన స్వభావంబు6 బూని యా (పకృ్ళతితో నె బృంగి6 గలనెం దానేకమయ్యు 

గోరి సమస్త శరీరంబు లందును జీవరూపమున వసించి యున్న 

తే. “జీవునకు దుర్భగ వేశ సిద్ది యెట్టి, కర్మమున సంభవించెను? గడంి నాదు 

చిత్త మజ్జాన దుర్గ్షమస్థితి. గలంగి, కియధిక ఖేదంబు నొందెడు ననఘ చరిత! 

వ. అది గావున సూరిజనో _తముండ వె న నీవు మదీయ మానసిక సంశ యంబులు 

దొలగింప నర్హుండ వని విదురుండు మెశ్రేయ మహామునీందద్రు నడిగె. అని 

బాదరాయణ శనూభపుం డభిమన్యు నందనున కిట్టనియె. 234 

హమ య టబ బబ బబ బబ బాట 

1. అగుణునకు నిర్వికారికి (హ) 2. లీలలైన నాతడు (తం. వా.) లీ. అని యర్భకునిగతి 

ననఘుని మ్మైతేయ (వహ) అని యర్భకునిగతి యనుకొని (వా) క. గైకొని (చ. ట. త. జ. బం) 

5. దనుజ భేదను! డెట్లు స్వతంత్ర వృత్తి విలయ వ ర్రించె నే దీత్తి విక్రమించె (క. బ.) 6. _దుంచిన 

కళత్ర కాళు డీశ్వరు(డు పరుండు (తం. 7. జీవునికి దగు విభూతి (ప్రసిద్ధియెమి (క.చ.ట.త.తం.) 

8. ఆద్భుతంబు న( బొందెడు (క.బ.తం.) చలి 
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. సరసిరుహోదర మంగళ, చరితామృత పాన కుతుక సంగంబున ని 
ర్భరు(డగు విదురునకు మునీ, శ్వరు(డగు మై్యత్రేయు. డనియె సజ్జనతిలకా! 285 

. వినుము *వితర్యూవాదములు విష్ణుని పుల్ల సరోజ పష్మృతనే 

(తుని ఘనమాయ నెప్పుడు విరోధము నేయు. బరేశు నిత్యశో 
భనయుతు బంధనాదిక విపద్దశలుకా *గృపణత్వ 'మెప్పుడే 

ననయము( బొంద లేవు విభు. డాద్యు6 డనంతు.డు నిత్యు. డౌటచేకా. 286 

మతియు. 287 

. పురుషుడు నిద్రవో( గలల బొందు సమస స్త సుఖంబు లాత్మ సం 

హరణ శిరో విఖండనము లాదిగ జీవునికిం 5 (బ్రబోధమం 

దరయ (గ దోంచుచున్న గతి నాది(6 బరేశు(డు బంధనాదులకా 

బొరయక తక్కు. కట్ల నుచు బుద్ధిని సంశయ మందె దేనియుకా. 288 

అ వ్విధ మతనికిం గలుగనేర దది యెట్రం పేని. 239 

. లలిత విలోల నిర్మల జల (పతిదిందిత పూర్ణ చం|ద్ర మం 

డలము దదంబు చాలన విడంబన హేతువు నొందియుకా వియ 

_త్రలమున( గంప మొందని విధంబున సర్వ శరీర ధర్మముల్ 

గలిగి రమించు నీశునకు. గల్గంగ నేరవు కర్మ బంధముల్, 240 

. కావున జీవునకు విద్యా మహిమం జేసి కర్మ బంధనాదికంబు సం(ప్రా పం బగుం 

గాని సర్వ భూతాంతర్యామి మైన యీశ్వరునకు( (బౌ పంబు గానేర దని 

వెండియు. 241 

. నరునకు నాత్మ దేహజ గుణంబుల( బాపంగ నోపు( బంక జో 

దర చరణార వింద మహిాతస్సుట భ క్రియ యిందియంబు లీ 

శ్వర విషయంబు లై న మది సంచిత నిశ్చల తత్వమైనచో 

సరసిజ నేకు కీర్తనమె చాలు విపద్దశలం జయింప(గకా. 242 

హారి చరణారవింద యుగళార్పన సన్నుతి భరి యోగముల్ 

నిరతము గల్లువారె భవ నీరజగర్చుల కందరాని భా 

సుర పద మందు. జేరుదురు సూరి జన_స్తవనియ! యట్టి స 

త్పురుషుల పూర్వజన్మ ఫలమున్ గణుతింప( దరంబె యేరికికా? 248 

l. కుతర్క (చ.ద.) 2 గృపణత్యభావముకా (క.బ.తం.) గృపణ స్వభా వమున్ (డ.దం) 
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వ. అని చెప్పిన విదురుండు మె(త్రేయుం గనుంగొని ముకుళిత హస్తుండును వినమిత 

UR 

బో 

మ_స్తకుండు నగుచుం దన మనంబున శీహరిం దలంపుచు వినయ యు క్ర 

వచన రచనుండై యిట్లనియె. మునీంద్రా! భవదీయ వాక్యంబులచేత నా 

మనంబున నారాయణుండు లోకైక నాథం డెట్లయ్యె ననియు, శరీరధారి 

మైన జీవునికి. గర్మబంధంబు లే రీతి సంభవించె ననియునుం బొడమిన సంశ 

యంబు నేడు నివృత్తం బయ్యె. ఎట్లనిన లోకంబున కీశ్వరుండు హరి 
యనియు జీవుండు పరతం(తుం డనియును దలంపుదు. నారాయణభ క్రీ (పభా 

వంబు (ప్రాణిగోచరం బై న యవిద్యకు "నాశనకారణం బనం దనరుచుండు. 

నారాయణుండు దనకు నాధారంబు లేక సమ_స్తంబునకుం దాన యాధారభూతుండై 

విశ పంబు వొదివి యందు దా నుండు తెజం గెట్లు? శరీరాభిమానంబును బొంది 

యెవ్వండు మూఢతముం డె సం సంసార (ప్రవర్తకుం డగు. నెవ్వండు భ క్రీమార్షం 

బున బరమాత్కుం డై డె న పుండరీకాకుని( జెందు. వీర లిద్రణును * (సంశయ 

శ్రే శంబులు లేమిం జేసి సుఖా నంద పరి పూర్ణు లై యభివృద్ది నొందు వా 

రగుదురు. (ఎవ్వండు సుఖ దుఃఖాను సంధానంబుచే లోకానుగతుం డగుచుం 

(బమోద వేదనంబుల నొందు నతండు దుఃఖాశయుం డగు.) నారాయణ 

భజనంబు సమస్త దుఃఖ వివారణం బగు నని భవదీయ చరణ సేవానిమి త్తం 

బునం గంటి. [ప్రపంచంబు (ప్రతీతి మా(త్రంబు గలిగి యున్నది. అయిన నందుకు( 

గారణంబు లేకుండుటం జేసి *దెలియనివాండ నై వర్తింతు. అని వెండియు .244 

లలి నా మది( దల(పుదు సుమ, తులు గొనియాడంగ. దగిన తోయజనాభుం 

డలవడ నల్ప తపో నిర, తుల తలపో(తలకు మిగుల దుర్హభు( డంచుకా. 215 

= ఇం(దియంబుల తోడ నెలమి నొ ప్పెడి మహదాదుల నితరేతరానుషంగ 

ముగ జేసి వానియం దొగి విరా డెహంబు పుట్టించి యందు, చేపట్టి తాను 

ఓవసియించు నాత(డు వరల సహ(స సంఖ్యాతంబు లగు మ సకాం(ఘి బాహు 

కలిత సత్పురుషుని(గా (బహ్మవాదులు పలుకుదు రా విర్షాట్బభువునందు 

. భువనజాలంబులలజడి (బెొరయకుండు((బాణద శకంబుోనిం(ద్రియార్థములునింది 

యాధిదె వతములు గూడ ననఘ! (త్రివిధ, మగుచు విప్రాదివర్ల ము లయ్యెనందు. 
యె ణ్ 

ఇల( బుృుతపౌత్ర సంపద, గలిగిన వంశములతోడ(6 గడు6 జోద్యముగా 

లలి [బజలే గతిం గలిగిరి? కలిగిన యా (ప్రజలచే జగము లె ట్లుండెన్? 247 
WRN NINN పా 

1. నధిష్టానంబని వనరుచుండు (క.చ.డ.ద.తం.) &. తెలిసిన వాడనై (ట.త.) ౨. వృత్తుల. ( 
హొంతకు చూడ (= ని 4. వసియిందె నత. డుత్సువమున సహన (చ) 5. వరున (తం. వా:) 

8. సేం ౨(దియూర్థములు (హ) 7. న ప్రల (ఆం) 
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క. చతురత దీపించు (ప్రజా, పతులకు( బతి యన(గ నెలయు పద్మాపతి యే 

గతిం బుటించెను (సప, (వతతులబచే నవవిధ (ప్రపంచము మతియుకా. 248 
రు యు 

శే. వాని భేదంబులును మను వంశములును. మనుకులాబిశ్వరులును దన్మనుకులాను 

చరితములు నేవిభూతి నే జాడ దీని, నింతయును( బుట్టజినె నా కజు(గంబలుకు. 

క. కేధరణికి. (గిందట, మీ(దట ?తరమిడి గల లోకములను శద తత్ స్థితులకా 

వరుసలు 6 *బరిమాణంబులు ౬ “*జిరకృప నెటి(గింపు నాకు సిద్దచరి శ్రా! 250 

(౫ . సుర తిర్యజ్నర రాక్షస, గరు డోరగ సిద్ద సాధ్య గంధర్వ నభ 
శ్వర ముఖభవములు ముని కుం, జర! గర్భ స్వేదజాండంబుల తెజంగున్! 251 

క. (తిగుణ 1పధానకంబులు, నగు నవతారములు పూర్ణమై వలసిన యా 

6జగదుత్ప త్తి స్టితిలయ, నిగమముల విధంబు వాని నిలుకడలు దగః౯. 252 

క. చ(కాయుధ సౌందర్య స, రాశ్రమ ముఖ గుణములును ధరామరముఖ వ 

ర్లక్రమములు న్నాశమ ధ, ర్మ(క్రియలును శీలవృత్త మతభావములుకా. 250 

తే. యోగ విస్తార మహిమలు, 7(యోగములును, జ్ఞాన మార్గంబులును, బరిజ్ఞాన సాధ 

నములునె యొప్పు సాంఖ్యయోగములు, వికచ, జలజనయ నిస్మృతంబు లౌ 
QQ 

శాస్త్రములును. 204 

పాషండ ౨మార్గంబు (పతిలోమకుల విభాగములు జీవుల గుణ కర్మములును 

పలుకుల గతులను గలగెడి ధర్మ మోక్షముల యందలి పరస్పరవిరోధ 

ములు లేని సాధనములు ఖభూమిపాలక నీతివార్తలు దండనీతి జాడ 

యును బృథ గ్భావంబులును విధానములును (6 వితృమేధములును దత్ప్చితృ విసర 
గ 

a 

తే. గతులు దార్నాగహంబులు గాలచ(క్ర, మున వసించిన నిలుకడలును దపంబు 

దానములు దతృ్సలంబులు. 10దనర్రు[పబల, ధర్మములు (పజలొనరించు 

కర్మములును. 250' 

వదలక భూజనావళికి వచ్చు విపద్దశ ధర్మముల్ సరో 

జదళ నిభాతు. డే గతిని సంతస మందెడు, నెట్టి వారి( బెం 

పొదవ6ంగ6 గానవచ్చు, గురువుల్ [పియశిష్యులు గొల్వ వారు స 

మ్మదమున6 గోరు ధర్మములు మానుగ నె 'శైజింగింతు రిమ్మలకా. 256 

ల 

1. నరవింగిందన్ మీంచన్ (హం. వా.) ఏ. ధరణికి (హ. వా.) లి. దగునిలుకడలన్ (క) 

4. బరిజామంబులు (హ. వా.) ర్. సెజింగింపః గదయ్య నాకు నిద్ధచరి_తా (తం. వా. త. ) 

6. జగదుత్పాదన రక్షణ (క.త : / 

జ. 

(హ.తం.వా.) రి. వృుతంబులో (హ.తం.వా.) 

9. ధర్మంబు (హ.తం.వా.) 10. తగు (పవాస (కంచుత. ); తగు (పధాన (జ). 
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ర్ం 

రికా 

విలయాది భేదముల న, య్యలఘుని ( బరమేజ నవ్వ రంచిత భ కికా 

గొలుతు ేరదెన్వనితో ను, తృలికకా సుఖియించు జీవత తము మటియుకా. 257 

గోవిందుని రూపంబున, జీవ(బహ్మలకు నె క్యసిదియు నెట్లొ 
డై ణి గ 

భావన నుపనినగదర్దం, బె వెలసెడి జ్ఞాన మెట్లి దార్య సుత్యా! 258 
ఠా యా వా ఠం — 

+, ఉచిత మగు నటి శిష్య (పయోజనములు, ?సజనులచేత విజాన సాధనములు 
6 దా డూ 

నేమి పలుకంగ(బడువానినెల్ల మజియు ఓ బొలుచువె రాగ్యమున 6 దగుపురుషభ కి. 
QQ amar) 

ఇన్నియుం దెలియ నానతి యిచ్చి నన్ను, నర్ది రకింపు యజ్జ దానాది పుణ్య 

ఫలము వేదంబు చదివిన ఫలము నౌం,జనుల( గాచిన ఫలముతో సమము గావు. 

అని విదురుండు మైశ్రేయుని, వినయంబున( చెలియ నడుగు విధమెల్లను వ్యా 
సుని సుతు డభిమమ్యుని నం, దనునకు నెజీ6(గించి మజియు6దగ నిట్ట నియెకా. 

అధ్యాయము._౯ 

=. ఇల6 గల మానవావళికి నెల నుతింప భజింప యోగ్యమె 
య Qe 

వెలసిన పూరువంశము పవిత్రము నేయ (గ బుట్టి సద్దుణా 

కలిత యశః (పసూన లతికాతతికిం (బతి వాసరంబు సెం 

పలర6గ 6 (టోది వెట్టుదు గదయ్య ముకుంద కథామృతంబునకా. 262 

అల్బతర మైన సుఖముల నందుచున్న, జనులు దుఃఖంబు మాన్పంగ. జాలు నట్ట 

3ప్పండరీకాకు గుణ కథాషప్రోతమైస, వితత నిగమార్ధ మగు భాగవతము నీకు. 

ఎణీంగింతు విను మని యిట్లనియె, 264 

అ మ్మహా భాగవతామ్నాయ మొకనాండు గై కొని పాతాళ లోక మందు 

నస పతిహత బుద్దియె వాసుదే వాఖ్య( బెలుచు సంకర్షణ మూర్తి దివ్య 

పురుషు (డు దను(6దాను బుద్దిలో జూచుచు సలలిత ధ్యాన ముకుళిత నేతు, 

తె సనం దాభ్యుద యార్లంబు గను విచ్చి చూచిన వారు సంస్తుతు లొనర్చ 

నమర గంగావగాహనులై. మహేంద్ర, కన్య లార్డి జటాబంధ కలిత లగుచు 

భ_ర్హృవాంఛానుబుద్ది నప్పరమప్పురుషు ,గదియనే తెంచి తత్పాదకమల యుగము, 
నఖ ఖ్ య జ మ బా యా య య. టయ య సక య య dn 9 

1. రవ్వనిలో (ఆం.వా.) 2. సరస చార్మత విజ్ఞాన సాధనములు (చ) వీ. పుండరీక విలోచన 

(పో క్రమైన (చ) “యడావహా సాషాచ్భగవా నృ షిభ్యః” అనియే మూలము (8-2) 4. (పో క్ర్షమెన 

(హ 5. న్నపతక జ్ఞానీయె (హ. తం. వా.) 

[12] 
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"సేవించి భక్తితో నా, నావిధ పూజోపహోర నతి నుతులను నా 

దేవుని హృదయము వడసిరి, యా వేళ సనందనాదు ల మ్మహితాత్ముకా. 268 

అరు మెల ఆస అద న రడ త అద 9 వే ఘన సాహస కిరీటరత్న విలసత్కాంత (ప్రసిద్ద (పభా 

జని తోద(గ రుచి (ప్రకాశిత ఫణా సాహు. డౌ దేవతా 

వన దీకెచణు రూప కృత్యఘు లొగికా వాంఛకా (బశంసించి వా 

రనురాగ స్టలితోక్తు లొప్ప నడుగకా హర్షించి యా దేవృండుకా. 267 

భూరి నిగమార్ధ సార విచార మగుచు6, దనరు నీ భాగవతము సాదరత. బలికి 

నలినభ వసూతియైన సనత్కుమార ,కునకు నెజింగించె సాంఖ్యాయనునకు నత(డు, 

2షర యంగ నతం డంత6 బరా, శరునకు నుప దేశ మిచ్చె సన్మతి నత (6డుకా 

సురగురున కొన (గె నాతండు, గరమరుదుగ నాకు( జెప్పెం గై కొని యేనుకా. 

సీ కిప్పుడు వివరించెద, నాక ర్హి ంవుము సరోరుహాకుం డగు సు 

క్లోకుని చరితామృత పరి, షెకుండవై ముదము గదుర( జెలంగుము విదురా.270 

ఇట్లు భగవతో కృంబును, బుషి సం(పదాయాగతంబును, ' పురుషోత్తమ 

సో(త్రంబును, పరమ సవి(త్రంబును, భవలతా లవి(త్రంబును నైన భాగవత 

కెకథా (పపంచంబు గ్రద్దానండవు భ కృుండవు నగు సీకు నుపన్యసించెద. వినుము, 

అనఘ! యేకోదక మై యున్న వేళ నంత ర్నిరుద్దాసల దారు వితతి 

భాతిం జిచ్భక్సి సమేతుడై కపట ని(ద్రా లోలు( డగుచు నిమీలి తాకుం 

డైన నారాయణుం డంబు మధ్యమున భాసుర సుధా ఫేన పాండుర శరీర 

రుచులు సహస శిరో రత్న రుచులతో. జెలిమి సేయగ నొప్పు శేష భోగ 

తలృమున బవ్వళించి యనల్బ తత్త్య,దీ పి( జన్నాంద6గా నద్వితీయు (డగు చు 

*నభిరతుం డయ్యు గోర్రులయందు (బాసి, _పవిమలాకృతి నానందభరితుండగుచు. 

ం యోగమాయావిదూరు (డై యుగసహ(స్ర,కాలపర్యంత మఖిలతోక ములు (మింగి 

పేర్చి మతి కాల శ క్యుపబృంహితమున,సదుత సృషి [కియా కలాపముల(దగిలి. 
అజాత లు 

తన జఠరము లోపల దాం, చిన లోక నికాయముల సృజించుటకును సా 

ధన మగు సూక్ష్యార్హము మన, సున6 గని కాలానుగత రజోగుణ మంతకా. 274 

1. దేవతావన రక్షాచణు (హ.వా.); దెవతావన చక్షున్ననురూప (తం) 2. ఎజింగించిన నత(డు 

0 
లి 

పరాశరునకు (క. తం.) లీ. కథా సూ(తంబు (చ) 4. అభినుతుండయు (హ) 
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పుట్టించె(, దద్గుణంబున( బరమేశ్వరు నాభిదేశము నందు నళిననాళ 

ముదయించె మణి య ప్పయోరుహ ముకుళంబు గర్మబోధికమైన కాలమందు. 
దన తేజమున. (బవృద్దం బె బెన జలముచే జలజాపు గతిం (బకాశంబు నొంద( 

జేసి లోకాశ్రయ స్థితి గా సర్వగుణ విభాసిత గతినొప్పు రాజీవ మందు 

నిజకళా కలితాంశంబు నిలిపె దాని,వలన నామ్నాయమయు(డును వర గుణుండు 

నాత్మయోనియు నై న తోయజభవుండు, సరవి(జతురాననుండు నా జనన మొందె. 

. అతడు తత్పద్మ కర్ణిక యందు నిలిచి, వికచ లోచను(డై లోక వితతి దిశలు 

నంబరంబును నిజ చతురాననముల(,గలయ బరికించి చూచుచు గమలభవు(డు. 

, అలఘు యుగాంత కాల పవనాహత సంచల దూర్మిజాల నం 

కలిత జల (పభూత మగు కంజము6, ద ద్వనజాత కర్ణికా 

తలమున నున్న తన్ను, విశద (క్రియ గల్గిన లోక త త త్వముకా 

నలి. దెలియంగ నోపక మనంబున. జాల విచార మొందుచుకా. 277 

. ఇట్లు వితర్కి-౦చె. 278 

ఈ జల మందు నీ కమల మేగతి నుదృవమయ్యె, నొంటి నే 

నీ జలజాత పీఠమున నే గతి నుంటి, మదాఖ్య యెద్ది, నా 

కీ జననంబు నొందుటకు నె య్యది హేతువు, బుద్ది. జూడ నే 

యోజ నెజుంగ లే నని పయోరుహ గర్భు(డు విస్మి తాత్ముందై. 279 

. ఆ వనజ నాళ మూలం, బా వనములతో 2౫న నర్లి నరయుట కొజకై 

యా వనజాత (పభవుం, డా వనరుహ నాళ వివర మం దభిముఖు(డై , 280 

అతి గంభీర విశాల వారినిధి తోయాంత ర్నిమగ్నాంగు6డై 

చతురాస్ఫుం కొడురు దివ్య వత్సర సహస్రం బబ మూలంబు స 
జ 

న్కతి నీక్షించియు( గానలేక భగవ న్యాయా మహ త్త్వంబు వి 

స్మృతి గావింప విభీతు(డై మజల6 జేరెం ద తృరోజాతముకా, 208! 

. అటు (గమ్మజ6 జేరి య య్యబి పీఠ, ముందు నషాంగ యోగ (క్రియానుర కి 
గా ఠి జు రు అం 

బవను బంధించి మహిత తప స్పమాధి, నుండి శత వర్ష ములు చనుచుండ నంత. 

అట్టి యోగ జనిత మైన. విజ్ఞానంబు, గలిగియుండి దాన6(6 గమలనయను( 

_గానలేక హృదయ కమల కర్ణిక యందు, నున్న వాని. దన్ను గన్న వాని. 
యూ, RNIN IRR 

1. గతి నౌప్పునా, శ్రీవరు నాభి రాజీవమందు (హృ ఏ, నరయ నర్ధించి వెసన్ (క.చ.) 

తీ. డొగి (తం. వా.) 
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ను, 

మఖ బబ. 

బ్రీమహాభాగవతము 

కనియె న్నిశ్చల భక్తి యోగ మహిమకా గంజాతగర్భుండు ళో 

భన చారితు జగత్ప్చవితు విలస త్పద్మా కళ్యతుకా సుధా 

శన ముఖ్య స్తుతి పాకు దానవ చమూ జై (కుకా దశ త్పద్య్మ నే 

(తు నవీ నోజ్ల్వల నీల మేఘ నిభ గా(తుకా బకీరాట్పతుని౯ా. 284 

మజియు, : 285 

అలఘు ఫ ణాతపత నిచ యాగ సమంచిత నూత్న రత్న ని 

రల రుచిచే యుగాంత తిమిరంబు నడంచి యకల్మషోల్ల స 

జలముల జేసి యందు నవ సారస నాళ సితైక భోగముం 

గలిగిన శేషతల్పమును గైకొని యున్న మహాత్ము నొక్కనికా. 286 

వర పీత కౌశేయ పరిధాన కాంతి సం ధ్యాంబుద రుచి నిచయంబు గాంగ. 

1~మనీయ హేమ సంకలిత కిరీటంబు రమణ కాంచన శిఖరంబు గాగ 

మానిత మౌక్తిక మాలికా రుచి సాను పతిత నిర్హర పరంపరలు గాగ 

జెలువోందు నవ తులసీ దామకములు లాలిత తట జౌషదీలతలు గాగ 

వర భుజంబులు నికటస్థ వంశములుగం బదము లంగణ పాదప (పచయములుగ 

అలిత గతి నొప్పు మరకతాచల విడంది,తాత్మ దేహంబు గలుగు మహాత్ముహరిని. 

మ జశీయు నపరిచ్చిన్నంబును, నిరుపమానంబును, నిఖిల లోక సం(గహంబును, 

నతివిసార వర్తులాయామంబును నై, ఏవిధ విచిత్ర దివ్య మణి విభూషణంబుల 

నాత్మీయ నిర్మల ద్యుతి చేతం (బకాశంబు నొందం జేయు దివ్య దేహంబు దనర 

వివిధంబులగు కామంబు లభిలషించి విశుద్దంబై న వెదోక మార్గంబున భజియించు 

పురుష్రేపులకుం గామధేను వనం దగిన పాదసద్మ యుగంబును; నళిక 

ఫలక లలిత రుచి నిచయంబులకు నోటుపడి కృపాపాత్రుం డై చం[ద్రుండు 

బహు రూపంబుల( బదసరోజంబుల నాళయించె నన నొప్పు పద నఖంబులును; 

గమలా భూ కాంతలకు నుపధాన రూపంబు లనం దగి నిల కదళికా స్తంభంబుల 

డంబు విడంబించు నూరు యుగళంబును; గనక మణిమయ మేఖలా కలాపాఖి 
రామంబు గదంబ కింజల్కా శోధిత పీతాంబరాలంకృతంబునై విలసిల్లు కటి మండ 

లంబును; శృంగార వాహినీ జలావర్తంబు నా( బొలుపొందు నాభీ వివరంబును; 

జఠరస్ట నిఖిల [బహ్మాండ ముహుర్ముహు రుద్భవ కృశీభూతం బనం దగు మధ్య 

భాగంబును; మహిత ముక్తాఫల మాలికా విరచిత రంగవల్తీ విరాబితంబు, నవ 

Ca 

i. జెలువారు హేమ (చ. ట. త.) 
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తులసీ దామ 'కిసలయ తల్పంబు(, గుసుమ మాలికాలంకృతంబు, ఘనసార 

కస్తూరికా చందన విలిపంబుం గౌస్తుభ రత్న (పదీ ప్తంబు, (శ్రీవత్స లక్షణ. 

లక్షితంబు నై యిందిరకు( గేళీ మందిరం బనం బౌల్సు వక్షస్థ్స లంబును;సుఖ కేళీ 

సమారంభ పరిరంభ ణాంభోధి రాట్కు-న్యకా కరాంభోజ కీలిత కనక మణి?క ంకణ 

నికషంబులం బొలుఫారు రెఖాతయ విరాజమాన కంబుకంధరంబును; సుమహి 

తొనర్హ దివ్యమణి (ప్రభా విభాసిత కేయూర కంకణము[ది కాలంకృతంబు లైన 

బాహువులును; సకల లోకా రి నివారక దరహాస చంద్రికా ధవళితంబు లై 

కర్ణ కుండల మండన మణి మరీచులు న_ర్రనంబులు సలుపం దనరి నిదంబులగు 

చెక్కూటద్దంబులును; పరిపక్వ బింబఫల (పవాళ పల్ల వాధర శోకాయితంబును, 

నఖిల భువన పరిపాలనంబునకు నేన చాలుదు నని వివాదించు నయన యుగళంబు 

నకు సీమా _స్తంభంబును, చంపక (ప్రసూన రుచి విభాసంబును నగు నాసాదండం 

బును; గవమల కుముదంబులకుం బెంపు సంపొాదింపుచు( గరుణామృత తరంగి 

తాంగంబులై. కర్ణాంత విశాంతంబులై చెలువొందు నేత్రంబులును; సలలిత 

(శ్రీకారంబునకు నతక్షరత్వంబు సార్థకం బయ ననం దగు కర్ణ్యంబులును; నికు 

చాపు చాపద్యయ రూపంబులం జూ పట్టు (భూ యుగళంబును; నపర పక్షొష్టమీ 

శశాంక శంకాస్పద ఫాల ఫలకంబును: నీల గిరీంద్ర శృంగ సంగత బాల 

మారాండ మండల విడంవిత పద్మరాగ మణి ఖచిత కాంచన కిరీటంబుచేం 

బొలుపారి సూర్యేందు పవ నానల (పకాశంబులకు నవకాశంబు చూపక (తిలోక 

వ్యాపక సమర్ధంబు లగు తేజో విశేషంబులును; సంగర రంగంబుల దాన 

వానీకంబుల హరింపం జాలు సుదర్శనాది దివ్య సాధనంబులచే దురాసదంబగు 

దివ్య రూపంబునుం గలిగి మజియు, 288. 

ఉ. హారకలాప పుష్ప నిచయంబుల( జంచ దనర్హ రత్న కే 

యూర కరాంగుళీయక మహోజ్వల బాహు సహస్ర శాఖ కిలొ 
ప్పారంగ( జూడనొప్పి భువనాత్మక లీల నదృుషమూల వి 

లు 

స్ఫారిత భోగ వేష్టిత విభాసిత చందన భూరుహోాకృతి౯. 289 

. మ. విలసత్కుండలి రాజ సఖ్యమున నుర్వీభృ తమాఖ్యకా సము 

జ్వలితో దార శిరో విభూషణ సహస స్వర్ష్థ కూట ం౦బుల కా 

సలిలావాసత( జారు కౌస్తుభ విరాజ [ద్రత్న గర్భంబులకా. 

నలినాకుండు గనుంగొనంగ( దగె మైనాకావనీభృద్గతికా,. 290 

1. కసలయా కల్పంబు (హి ల. కంకణంబులం బొలుపారు (హి) శీ. ల, న్నారయం జూడ. 
(వా. (వ. (తం. ఫుట్ నోటు.) 
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విత తార్థ “జ్ఞాన జప, స్తుతి మకరంద (ప్రహృష్ట తి జాత మధు 

(వత గణ సరి వృత శోభా, గత కీ ర్తి ప్రసవ మాలికలు గల వానికా. 201 
ట్ర 

కనుంగొని చతురాననుండు, 292 

అనఘు సర్వశ్వరు నాద్యంత శూన్యుని ధన్యుని జగదేక మాన్య చరితు( 

దన్నాభి *సరసికోద్భృవ సరోజంబును నప్పుల ననిలుని నంబరమును 

మానిత భువన నిర్మాణ దృష్టిని బొడగనెం గాని యితరము( గానలేక 

యాత్మీయ కర్మ వీజాంకురంబును రజో గుణ యు కుం డగుచు నకుంఠిత (ప 

. జాభిస రాభిముఖత నవ్య క మార్పుండె న హరియందు( దన హృదయంబు (జేర్చి 
Ny అవి ౧ యా 

య మహాత్ముని. బరము ననంతు నభవు, నజు నమేయుని నిట్ల ని యభినుతించె. 

అధ్యాయము జా 

నలినాక్ష! మాయాగుణ వ్యతికర మున జేసి కార్యం బైన సృషి రూప 

మున (బకాశించు నీ ఘన రూప విభవంబు రూపింప దేహధారులకు దుర్వి 

భావ్యంబు దలపోయ భగవంతు(డవు నై న పద్మాక్ష నీ స్వరూపంబు కంచె 

నన్య మొక్కటి సత్యమై బోధకం బై స యది లేదు కాన నీ యతుల దివ్య 

మయిన రూపంబు నాకు. (బత్యక మయ నదియు(గాక వివేకోదయమున. జేసి 

వరద నీ రూప మజాన గురు తమో ని, వారకం బయ నాకు శశ్వత్సిదీపః 
జా 

ఘన సత్చురుషాన్నుగహ, మున కై యమి తావతార మూలం బగుచుం 

తనరెడి నీ రూపము శో, భనమగు భవదీయ నాభిపద్మము వలనకా. 295 

జననం బందిన నాచే, ననయము మొదలనె గృహీత మయ్యె జగత్పా 

వస! నీదు స్వరూపము, ఘన రుచిరంబై స్వయం (ప్రకాళశక మగుటకా. 216 

మటీయు జ్ఞానానంద కిపరిపూర్ణ మా(త్రంబుసు, ననావృత (ప్రకాశంబుసు, _ భేద 

రహితంబును, (పపంచజనకంబును, భూ తేంద్రియాత్మకంబును, నేక ంబునునై న 

రూపంబు నొందియు నెందునుం బొడగాన నట్టి నిన్ను న్నాశయించెద. అదియు 

నుంగాక జగన్మంగళ స్వరూప ధరుండ వై సీ యుపాసకుల మైన మా మంగళం 

బుల కొజకు నిరంతర ధ్యానంబుచేత స్ ద దివ్యరూపంబునం గానం బడితివి, ఇట్టి 

నవు నిరయభాక్కు-లై నిరీశ్వర వాదంబునం జేసి కుతర్కంబులు (ప్రసంగించు 

భాగ్యరహితులచేత నాదృతుండవు గావు. మజియునుం గొందటు గృతార్థు 
బూ బ్బ బట. 

1. జ్ఞాని జవ (వా) ౩ ల్లి పరి న ర క్ర ర్ి 
చ, 

££ fs 
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లైన మహాత్ములు భవదీయ (శ్రీ చరణారవింద కో శగంధంబు వేదమారుతానీతం 

బగుటం జేసి తమ తమ కర్ణ కు హరంబుల చేతం 1 హించుదురు.వారల హృదయ 

కమలంబు లందు భరి పారతం(త్ర్యంబున గృహీత పాదారవిందంబులు గలిగి 

(పకాశింతువు. అదియునుం గాక (ప్రాణులకు *ద్రవ్యాగార సుహృన్నిమి తం 

బెన భయంబును దన్నాశ నిమితం బెన శోకంబును, (ద్రవ్యాది సృృహయును 
రా నం! న్ 

దన్నిమి తం బె న పరిభవంబును (మజియు నందు( దృష్టయును, నది (ప్రయా 
అలవి యై దం 

సంబున లబ్లంబై న నారియు) దదీయం బైన వృథా(గహంబును, స్ (శీపాదార 

విందంబు లందు వై ముఖ్యం బెంత కాలంబు గలుగు నంత కాలంబును (బా పంబు 

అగుం గాని మానవాత్మ నాయకుండ వగు నిన్ను న్నాశయించిన భయ నివృ త్రి 

-హేతువగు మోక్షంబు గలుగు. మతియుం గొందటు సకల పాపనివ రకం బైన 

త్వదీయ నామస్మరణ కీ ర నంబు లందు విముఖులె కాన్యుకర్మ (పావీణ్యంబునం 
— Qe 

జేసి నషమతులె యిం[దియ పరతంతులై యమంగళంబులెన కార్యంబులు 
లు న్ Cen న 

సేయుచుందురు. దానం జేసి వాతాది (తిధాతు మూలం బైన శు తృృడాదుల 

చేతను, శీతోష్త వర్ష వాతాది దుఃఖంబుల చేతను, నతి దీరం బెన కామాగ్ని 
ప కకం _ య 6౬, 

చేతను. నవిచ్చిన్నం బగు [కోధంబుచేతను దప్యమాను లగుదురు. వారలం గనిన 

నా చిత్తంబు గలంకం బొందు. జీవుండు భవదీయ మాయా పరిభామ్యమా 

ణుండై యాత్మ వేజని యెప్పుడు దెలియు నత కాలంబు నిరర్ధకంబై దుసరం 

బైన సంసార సాగరంబు దరియింపం జాలకుండు. సన్ముసీం|ద్రు లె నను భవదీయ 

నామ స్మరణంబు మజణచి యితర విషయాస కుల రెని వారలు దివంబు లందు 

వృథాప్రయత్నులై సంచరింపుచు, రాతి నిదాస కలై స్వప్నగోచరం బెన 

బహు విధ సంపదలకు నానందింపుచు, శరీర పరిణామాది పీడలకు దుఃఖింపుచు, 

(పతిహతంబు లైన యుద్యోగంబుల భూలోకంబున సంనారులై వరింతురు. 

నిష్కామ ధర్ములై మిమ్ము భజియించు సత్పురుషుల కర్ణ మార్గంబులం (బవేశించి 

భవదీయ భక్తి యోగ శోభితం (న హృత్సరోజ కర్ణికా కీఠంబు వసియింపు 

దువు. అదియునుం గాక, 291 

మ. వర యోగీంద్రులు యోగమారముల భావం బందు నే నీ మనో 

హర రూపంబు కిదలంచి *యే గుణగణ ధ్యానంబు గావింతు ర 

పురు ష శవ పరి(గహాంబునకు నై పొల్పార దద్ద్యాన గో { 

చరమూర్తిన్ ధరియింతు గాదె పరమోత్సాహుండవై మాధవా! 298. 

1. న్యామఘాజంచుచుందుడు (తం.వా) 2. ద్రవ్యళరీర (క. చ) కి. ధరించి (చ) 4. తద్దణ 
(చ. ట. జ. డ.) 
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ఆరయ నిష్కామధర్ములై నట్టి భక్తు, లందు నీవు (పసన్నుండ వెన రీతి 
లీ యా ౮ చ 

హృదయముల బద్దకాములై యెనయు చేవ,గణము లందు (బబసన్నత గలుగ వీవు. 

ఆరయ సమస్త *భూత హృదయంబుల యందు వసించి యేశమై 

2పరంగిన యంతరాత్మ సఖిభావ వ సుధర్ముండపుక బరా పరే 

ర్లు జ్ ౧౧ (aan రు 

స్టిరమగు సర్వభూత దయచే( బొడగాన(గ వత్తు వసత | 800 

(కతు దాన్నోగ తప సృమాధి జప సత్కర్యాగ్ని హో శ్రాఖిల 

(వత చర్యాదుల నాదరింప వఖిల వాసౌర పారాయణ 

స్టైకి నొవఐ బా రడి కెసి సడాబ్ది యుగళీ సేవాభిపూజా సమ 

ర్చ్పిత ధర్నుం “గు వాని భంగి ననురారీ | దేవ చూడామణీ + 301 

తవిలి శ శ్వత్స్వరూప చె వై తన్య భూరి, మహిమచేత నపాస్త సమస్త భేద 

మోహుండ వఖీల విజ్ఞానములకు నా(క్ర, యుండవగు నీకు _మొక్కె దనో ర మేళ! 

జనన స్పితి విలయంబుల, కనయంబును హేతుభూత మగు మాయా లీ 

లను జెంది నటన *నలిపెడు, ననఘాత్మక! నీ కొన రు నభివందనముల్ ! 808 

అనఘాత్మ ! మతి భవ దవతార గుణకర్మ ఘన విడంబన హాతుకంబటు లె న 

రమణీయ మగు దాశరథి వసుదేవకుమారాది దివ్య నామంబు తోలి 

వెలయంగ మనుజులు వినశాత్ములై యవసాన కాలంబున సంస్కరించి 

జన్మ జన్యాంతర సంచిత దురితంబు. 5 బాచి డ్ వల్య సం పాప్పు అగుదు 

రట్ట దివ్యావతారంబు రలవధరించు, నజుండ వగు నీకు _మొక్కె_ద ననఘ చరిత! 

7చిర శుభాకార నిత్య లక్ష్మీ విహార!, భకృమందార! కిదుర్భవ భయ విదూర! 

జనన వృద్ది వినాశ హేతుక సంగతిం గల యేను నీ 

వును హరుండు. (దిళాఖలై. మనువుల్ ఏమురీచి ముఖామరుల్ 

1022నర నం దుపశాఖలై చెలువొంద నింతకు మూలమై 

యనయ ముకా భువన (ద్రుమాకృతి వైన నీ కిదె (మొక్కెదకా. 305 
మి ఖ్ 

1. జీవ (వ) 2. పరయ నుహృ(త్ర్కి యానుగుణభాసిత (చ. తం. వా.) 8. పాదపద్మ (వా) ? 

4. సలివితి, వనఘాత్మక (క. చ.) 5. బాపి (హృ 6. అవతరించు (హ. తం.వా. ) 7. శ్రీ నధాకార (జ 

8. దుర్భర ఖభవవిదూర (హ) 9. నురేం_ద (తండ. ) 10. దనర.. .భవదాత్మ దీనికి (హ. వా. ) 
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మ. 

రౌ 

రగా 

పురుషాధీశ! భవత్పదాబ్ద యుగళీ పూజాది కర్మక్రియా 
పరతం జెందని మూ చిత్తుని( బశుపాయుకా మనుష్యాధమున్ 

జరయు *న్నంతము నొంద( జేయు నతి దక్షంబై న కాలంబు ద 

దురు కాలాత్ముండ వై న నీకు మది సంతోషంబునన్ (మొక్కె_దకా, 306 

- సర్వేశ! కల్పాంత సంస్టిత మగు జలజాత మం దేను సంజనస మంది 

భవదీయ సుస్వరూ పను జూడ నర్షించి బహు వత్సరములు దపంబు నేసి 

(కతు కర్మములు పెక్కు గావించియును నిను బొడగానంగా లేక బుద్ధి భీతి 

టొందిన నాకు నిప్పుడును నిరే తుక కరుఐచే నఖిల లోకె క వంద్య 
ou) CC 

. మాన సతత (నన న్న కోమల ముఖొబ్ద, కలిత భవదీయ దివ్యమంగళ విలాస 

మూర్తి దర్శింపం గలిగెభకా ర్తి హరణ,కరణ!తుభ్యం నమో కవిశ్వభరణ! దేవ! 

. అమర తిర్య జ్మును ష్యాది చేతన యోను లందు నాత్మేచ్చచే6 జెంది నటి 
ఫి స్తు థీ ఇ డు 

కమనీయ శుభమూంర్తి గలవాండవై ధర్మ నేతు వనంగ6 (బథ్యాతి నొంది 

విషయ సుఖంబుల విడిచి సంతత నిజా నందానుభవ సమున్నతి6 దన రు 

వది గాన పురుషోత్త మా మాఖ్యం( జెన్నొందుదు వట్టి ని న్నెష్పుడు నభినుతి తు 

నర్టి భవదీయ పాదంబు లాశయింతు, మహిత భకిని నీకు నమస్కరింతు 

*భ కజనపోష పరితోష! పరమపురుష! (పవిమలాకార! సంసారభయవిదూర! 

తలకొని పంచభూత (ప్రవర్తక మైన భూరి మాయాగుణ స్ఫురణ జిక్కు- 

వడక లోకంబులు భవదీయ జఠరంబులో నిల్చి ఘన సమాలోల చటుల 

సర్వంక షోర్మి ఫీషణ వార్చి నడుమను ఫణిరాజ భోగ తల్పంబు నందు 

యోగని[దారతి నుండ(గ నొక కొంత కాలంబు చనంగ మేల్కనిన వేళ 

. నలమఘము భవదీయ నాభితోయజమువలన, గణ (గి ముల్లోక ములుంనుపకరణములు గ¢ 

బుట్ట ( జేసితి వతుల విభూతి మెజసి, పుండరీకాక్ష! సంతత భువనరక! ౩309 

. నిగమనుత లక్ష్మీపతి, జగదంతర్యామి వగుచు సర్గము నెల్ల న్ 
అవి ౧ ౧ 

దగు భవ దై శ్వర్యంబున, నగణిత సౌఖ్యానుభవము నందింతు గదే! 310 
యయ ఖా హం బా an Sa Te 

1. నాళము (హ. వా.) ౨. మాన కోమల సతత నిర్మలముఖాబ్ద (జ) లి. యని యొరగె 

భక్తి (హృ యని మరల బలుకు (తం. వా.) 4. భక్తజన పోషణ విభూష (ద) భ క్రజనపోష భూషణ 
(చ.ట.జ.డ.బ.) ళ్. ఘనసముల్లోల పటల (క) 6. సోపకరణములుగ (హ.తం.వా.) 



186 శ్రిమహాభాగవతము' 

సీ, జలజాక్ష! యెట్టి విజ్ఞాన బలంబున6 గల్పింతు వఖిల లోకంబు లోలి 

నతజన (పియు(శవు నా కట్టి విజాన మరిమె. గృపసేయు మయ్య వరద! 
ల దః ara వ్ 

సృష్టి నిర్మాణేచ్చుం జెంది నా చిత్తంబు దత్కర్మ కౌశలేత్వమును గలిగి 

ను గర్మవై షమ్యమును బొందుకతమున దురితంబు6 బొరయక తొల6గునట్టి 

తే. వెరవు నా కెట్లు గలుగు న వ్విధము దల (చి,కర్మవ_ర్రను నను భవత్కరుణ మెజిసి 

తగ గృతార్జుని. జేయవే నిగమవినుత! సత్కృపామూ ర్తి! యో దేవచ(క్రవరర్తి! 

చ. భవదుదర [ప్రభూత మగు పద్మము నందు వసించి యున్న నే 

నవిరళ తావకీన కలికాంశమునం దసరారు విశ్వమున్ 

దవిలి రచింపుచుకా బహు విధంబుల 6 బల్క్మె-డి వేద జాలముల్ 

శివతరమై ఫలింప6 గృప సేయుము భ కఫల (ప్రదాయకా! 912 

చ. అని యనుకంప దోంస వినయంబున.6 జా.గిలి (మొక్కి చారు లో 

చన సరసీరుహుం డగుచు సర్వజగ త్పరికల్చనా రతిం 
దనరిన నన్ను! (టోచుటకు దా నిటు సన్నిధి యన యీ శ్వరుం 

డనయము నాదు దుఃఖము దయామతి( బాపెడు నంచు నయు(డై. 818 

క. వనరుహ సంజాతుండు నె, మ్మనమున హర్షించె ననుచు మైత్రేయ మహా 

ముని ఘను(డగు విదురునకుకా,వినయంబున నెజు(గంజెప్పి వెండియు( బలి క3౯ా. 

మ. వనజాత (పభవుండు కేవల తపోవ్యాసంగు(డై పద్మలో 

చను గోవిందు ననంతు “*నాఢ్యు. దన వాఠ్చ క న్నుతింపకా సుధా 

శన వంద్యుండు (పసన్ను6డై నిఖిల విశ్వస్థాప నాతోకనం 

బున6 జూచెకా విలయ (పభూత బహు వాఃపూరంబులన్ (వేల్మిడికా. 815 

తే. అట్లు పొడగని యార్తు(డై నట్టి పద్మ, భవుని వాంఛిత మాత్మ. దీర్పంగ దలంచి 

. యతని మోహ నివారకమైన యట్టి యమృతరసతుల్య మధురవాక్యముల ననియె. 

చ. తలకొని నీ యొనర్చు పని దప్పి మదిం దలపోయు దుఃఖముం 

దల(గుము నాదు లీలకు( (పధాన గుణం బగు సృష్టి కల్భ్సనం 

బలవడ( జేయు బుద్ది హృదయంబున జొన్సి తపస్సమాధి ని 

ష్షల నుతి భ_కులకా నను6 (బసన్నునిC జేయుము చెందు కోరికల్. 817 

టంట లాట టంట టట టంట ోంో 

1. త్యమున( దగిలి ( కొం చ. బ. త=. ) కౌకోలిం దగిలియుండి (వా. ) ల, నాద్యు 

(క. చ. త. బ. ) 
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ర్, సీ వొనరించు తపో వి, ద్యా విభవ విలోకనీయ మగు నీ సృష్టికా 

గావింపుము లోకంబుల, లో వెలి(గెడి నన్ను గందు లోక స్తుత్యా! 318 

క, నా లోని జీవకోటులు, వాలాయము నీకు గానవచ్చు నిపుడు నీ 

nr వమన కహాని పకక డ (వా) 
యంబుల్ (హృ 4. తగు (క: “చ జ) * “సర్వ 

వాలోకింపుము దారు వి, లోల హుతాళనుని కరణి లోకస్తుత్యా! 819 

నలువొప్ప నఖిల జీవుల యందు గల నన్ను. దెలిసి నేవింపుము నలినగర్భ! 

భవదీయ దోషముల్ పాయును భూతేంద్రియాశయ విరహితమై విశుద్ద 

మైన జీవుని విమలాంతరాత్ముండ నై న నను నేకముగ( జూచు నరు(డు మోక్ష 

పద మార్గవర్తియె భాసిల్లు (బ్రహ్మాండ మందున వివిధ కర్మానురూప 

పద్రతుల( జేసి పెక్కు రూపముల నొందు, జీవ తతి రచియించు నీ చిత్తమిపుడు 

మత దాంబుజయుగళంబు మరగియున్న,క తన రాజసగుణమున6 గలుగ దఘము, 

విను మదియు (గాక (ప్రాణుల, కనయము నెటు(గంగరాని 'యనఘు(డ( దేజో 

ధనుడ బరేశుండ నీచే, తను గానంబడితి నిదె పితామహ! కంటే? 921 

మజియు భూతేం[ద్రియ గుణాత్యుం డనియు, జగన్మయుం డనియు, నన్ను నీ 

చిత్తంబు నందు6 దలంపుము. తామరసనాళ వివర పథంబు వెంటం జని జలంబు 

లోనం జూడంగోరు నట్టి మదీయ స్వరూపంబు, 822. 

నీకిప్పుడు గానంబడె, నాకులకును నురగపతి పినాకుల రై నకా 

?వా(కువ్వం దలపోయను, రాకుండు మదీయ రూప కర మ్యత్వంబుల్ , 928 

కావున మచ్చారి(త్ర క, థా విలసిత మైన సుమహిత స్తవము జగ 
త్సావనము విగత సంశయ, భావు(డవె బుద్ది నిలువు పంకజజన్మా! 321 

సగుణు(డనై. లీలార్లము, జగముల గల్పింప6 దల(ు చతురుని నన్ను౯ా 

నగుణునిగా నుకియించితి, “తగ సంతస మయ్యె నాకు( దామరసభవా! 825 

= ఈ మంజు _సవరాజము, నీ మనమున. జింత( దక్కి నిలుపుము భకిఇ- 
ళా 

ధీ మహిత! నీ మనంబున(, గామించిన కోర్కు లెల్ల. గలుగుం జుమ్మీ. 926 

అనుదినమును (దిజగ తా, వన మగు నీ మంగళ _స్ప్తవము( బఠియింపకా 

వినినను జనులకు నే( బొడ, గనంబడుదు *నవా_ప్ప సకల కాము(డ నగుచుకా, 

వా ఏ, వాకొనంగం (తం. వా.) లి. రమణీ 

కామ వరేశ్ష్యరఃి అని మూలము (9- -40) 
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తే. వన తటా కోపనయన వివాహ దేవ, భవన నిర్మాణ భూ మ్యాది వివిధ దాన 
జప తపో [వత యోగ యజ్ఞముల ఫలము, మామక స్తవ ఫలము సమంబుగాదు. 

క, బీవావళి( శేగల్పింపుచు, జీవావళి లోన దగ వసింపుచుం|వియ న 

స్వ్యావళి లోపల (బియ వ,న్వావళి నై యుండు నన్ను ననిశము(బీతిజా, 929 

కం తల(పుము మ।త్రీతికి నె, కలిగించితి నిన్ను భువన కౌరణ నాలో 

పల నణయగి యేకమె ని, శ్చలగతి వసియించి యున్న జగముల నెల్లకా. 330 
షయ ఇకా. 

' తే. తగ నహంకార మూలత_త్త్వంబు నొంది,నీవు పుట్టింపు మనుచు రాజీవభవు(డు 

విన(గ నానతి యిచ్చి య వ్విష్లు(డభవుం డంత నంతరి తుండయ్యె ననఘచరిత! 
£3 రా 

అధ్యాంయయు - ౧౦ 

(0౫ . అని చెప్పిన మైకేయునింగనుంగొని విదురుండు వలికె. గడు ముద మొప్పకా 

జననుత! నలినదళాకు(డు, సనినం బద్మజుండు దేహ సంబంధమునకా. 882 

క, మానస సంబంధంబును, బూనిన యీ సర్గ మెట్లు పుట్టించె దయాం 

భోనిధివై నాకింతయు, మానుగ నెజింగింపుము మయ్య మహిత విచారా! 888 

వ. అనవుడు న మ్మునివరెణ్యుండు విదురున కిట్లనియె. పుండరీకాక్ష వరదాన 

(పభావంబునం బంకజాసనుండు శత దివ్య వత్సరంబులు భగవత్సరంబుగా( 

దపంబు గావించి తత్కాల వాయువుచే( గంపితం బగు నిజ నివాసంబెన 

పద్మంబును జలంబును గనుంగొని యాత్మీయ తపళ్శ కి చేత నభివృద్ధిం బొందిన 

విద్యా బలంబున వాయువు బంధించి తోయంబుల తోడ నొక్క తోయంబు' 

సమ _స్తంబునుం గోలి యంత గగన వ్యాపి యగు జలంబును గనుంగొని. 881 

ఉ. వారిజసంభవుండు బుధవంద్యుండు చిత్తమునం దలంచె దె 

త్యారి. బయోవిహారి, సముదంచిత హారి, నతాఖిలామృతా 

హారి, రమాసతీ హృదయహారి, నుదారి, విదూర భూరి సం 

సారి, భవప్రహారి, విలసన్నుత సూరి, నఘారి, న య్యెడకా. 3835: 

తే. అట్లు దలణి సరోజజు. డంబుజమును,గగన తలమున(జూఛి యా కమల కోశ 

లీనమె యున్న లోక వితానములును, నొయ్య. బొడగని హరిచే నియకు (డె న. 
యు . బి రా 

1. గల్ప్సించుచు (చ. జ. డ. తం. వా.) 2. వాయువుతోడం దోయంబు సమసంబునుం 

(గోలు (హృ 
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త్తే. 

em 

వానింగాదనుదలణి యవ్వనరుహంబు, లోపలికి (వోయి మున్నందులోన నున్న 

ముజ్జగంబుల (జూచి యిమ్ముల సృజించె,మి చతుర్షశ భువనముల్ మహిమ డేసి. 

= మతటీయు సుధాశన తిర్య, జ్నర వివిధ సావరాది నానా సృషి 
ఢి స) 

స్ఫురణ నజుం డొనరించెం, బరువడి నిష్కామ ధర్మ ఫల రూసపమునకా, 888 

ఇట్లు భువనంబుల6 బచ్మజుండు గల్పించె నని మెతేయుండు విదురున 
౧౧ యా 

కెటీంగించిన, 899 

ఏదురు(డు దురితావని భృ, ద్భిదురుడు మునివరుని (జూచి (ప్రియము మనమునక్షా 

గదు6రగ ని ట్రని పలికె న,తి దురంతం బైన విష్ణు దేవుని మహిమకా. 340 

అమర భువనంబు లతని కాలాఖ్యతయును, గణుతి సేయు తదీయ లక్షణము లర్జి 

నాకు నెజీంగింపుమయ్య వివేకచరిత! యనిన మె(త్రేయు ( డవ్విదురునకు ననియె. 

. ఆద్యంత కూన్యంబు నవ్యయంబును నగు తత్వ మింతకు నుపొదాన మగుట 

గుణవిషయములు గ కొని కాలమును మహ దాది భూతములు. దన్నాశయింప( 

గాలానురూపంబు (6 గ కొని యీశుండు దన లీలకె_ దను దా సృజించె (6 

గర మొస్ప నఖిల లోకములందు. దా నుండు. దనలోన నఖిలంబు6ద నరుచుండు 6 

గాన విశ్వము నకు ( గార్యకారణములు,దాన య మ్మహాపురుషని తనువు వలన 

బాసి ఏశ్వంబు వెలియె (పభాస మొందె, మానితాచార !యీ వర్త మానసృష్షిశ 

. తెఅ6౦గొప్ప నఖిల విశ్వము 6, బురుషోత్తము మాయవలన( బుట్టుం బెరు (గుకా 

విరతిం బొందుచు నుండుం, గర మర్దికా భూత భావి కాలము లందుకా. 48 

అటి సర్గంబు నవవిధంబు. అందు "(ప్రాకృత వె కృతంబులు గాల్యద్రవ్యగుణంబు 
ఉం "ఓ ర 

లను (తివిధంబు లగు భేదంబులచే6 [బతి సం(క్రమంబు లగుచు నుండ, అందు 

*“మహత్ర త్వంబు (పథమ సర్గంబు. అది నారాయణ సకాశంబున గుణ వేష 

మ్యుంబు నొందు. (ద్రవ్యజ్ఞాన త్రి యాత్మకం బైన యహంకార త తంబు 

ద్వితీయ సర్షంబు. శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధంబు లను పంచ తన్మాత్ర (ద్రవ్య 

శకి యుక౦బెన పృథి వ్యాది భూత సర్గంబు మూడవది యె యుండు. 

h అద అన బు జ్ఞానేందియంబులై న త్వకృతుః శో జిహ్వా (ఘాణంబులు, గ go (ఆ) 

లై న వాక్సాణి పాద పాయూపస్టలు నను దళ విధేందియ జననంబు చతుర్ధ 
మ నట ప బబ బా మేక 

1. (పాక్ళృత వెక్సత భేదంబులు ... తివిధంబులకుం (బతి సం(క్రమంబగు (క. బట. తం.) 

PR మహాత త్య గుణా్యాశయము (క. బ.) కి. క్రయోదయంబజెన (క. చ.త.డ. ద. బం తం.) ' " 

4. జ్ఞానయు క్రంబులై న (క) ర్. కర్మకలాపంబులె న (క. చ. ద. ద.) : 
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సర్గంబు. సా త్వికాహంకార జనితంబె న సుమనోగణ సర్గం బె దవ సర్ల్గంబె 
౧ వో ౬ ౧ cc ౧ రా 

యొప్పు. అది మనోమయంబె యుండు. జీవలోకంబునకు నబుద్ది కృతంబు లె న 
ద అ ర 

యావరణ విశేషంబులం జేయు తామస సర్గం బాజవదై యుండు. ఇయ్యాటు 

నీశ్వరునకు లీలార్లంబులె న (ప్రాకృత సర్గ్షంబు లమ్మొ. ఇంక వె కృత సర్ల్షంబు 
థి డ్ ౧ ౧౬ ౧ 

నెడవది మొదలుగా గలుగునవి వినిపింతు వినుము. 'పుష్బోత్స త్తిరహితంబులై 

ఫలించెడు నశ్వత్తోదుంబర పనస న్య(గ్రో ధాదు లయిన వనస్పతులును, పుష్పి 

తంబులై ఫలపాకాంతంబు లె న [వీహి యవ ముద్దా ద్యోషధులును, నారోహణా 

నపేకంబు లై న మాలతీ మల్లి కాది లతలును, ద్వక్సారంబులై న 'వేణ్యాదులును, 

2౪ తినీభూత మూలంబులుకా, శిఖావి స్పృతంబులు న్నగు లతా విశేష రూపంబు 

యైన వీరుధంబులును, పుష్పవంతంబులై ఫల (పాపంబు అగు చూతాది 

(ద్రుమంబులును, నవ్య కృ చె తన్యంబులు నూర (సోతంబులు నంత స్పర్శంబులు 

తమః (ప్రాయంబులు నె స్తావరంబు లగు నీ యాజు కొనేడవ సర్గం బయ్యె. 
a. (థు a 

ఎనిమిదవ సర్గంబు తిర్యక్సర్గంబు. ఇది యిరువది యెనిమిది భేదంబులు గలిగి 

శ్వ స నాది జ్ఞాన శూన్యంబులై , యా హారాది జానమా[త నిషంబులె , (పొణంబు 
ఎవి వో అ షః © య 

వలన నెజుంగం దగిన వాని నెబుంగుచు, హృదయంబున దీర్హానుసం ధాన రహి 

తంబులె వరించు ద్విశఫంబులు గల వృషభ మహిషాజ కృష సూకరోష 
0 అలి "| వం ey 

గవయ రురు మేష ముఖర నవకంబును, నేకశఫంబు గల ఖరాశ్వాశ్వతర 
గౌర శరభ చమర్యాది షట్కంబును, పంచనఖంబులు గల శునక సృగాల వృక 

వ్యాాఘ మార్జార శశ శల్యక సింహ కపి గజ కూర్మ గోధాముఖ భూ చర 

ద్వాద శక ౦బును, మకరాది జల చరంబులును, గంక గధ బక శ్యేన భాస 

భల్లూక బరి హంస సారస చక్రవాక కా కోలూకాది ఖేచరంబులు నయ్యె. 
a) J 

(అర్వా(క్రోతంబై యేక విధంబగు) మానుష సర్షంబు రజో గుణ (పేరితంబై. 

కర్మ కరణ దక్షంబై *దుఃఖంబందును సుఖంబు గోరు. ఇది తొమ్మిదవ సర్గం 

బనం దగు, ఈ (తివిధ ౩ సర్గంబు వె వె కృతంబు అనం బడు. ఇంక దేవసర్గంబు 

వినుము. ఆదియు నెనిమిది తెజంగులం గలిగి యుండు. అందు విబుధ పితృ 

సురాదులు మూ(డును, గంధర్వాప్పరస లొకటియు, యక రక్షస్సు లేకంబును, 

భూత (పేత పిశాచంబు లొకటియు, సిద్ద చారణ విద్యాధరు లేకంబును, 

గిన్నర కింపురుమ లొకటియునుంగా దేవ సర్గం బయ్యె. ఇట్టి బ్రహ్మ నిర్మితంబు' 

_ ఆపుష ఇఖురలు ఆంబుథటె న వనస్పతు తుల, 
pa 

(క. ట్. త) 2. లతలు ముదిరి కాఠిన్యంబు << 
యి 

రొంది యారోవాణా యోగం ఫ్రంబులై న చీరుదంబులును (డ ల్. స పమ (క. చ.ట. త" జ. డ్. ద.) 

కోదుః కచ సుఖమానిన8” (మూ 10-25) 
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రిల 

లైన దశ విధ సర్శంబులు నెటింగించితి. ఇంక మనువులం దంతరంబుల నెలీం 

గించెద. కోల్పాదుల యందు నీ (ప్రకారంబున స్వయంభూతుండును, నమోఘ 

సంకల్పుండును నగు పుండరికాకుండు రజోగుణ యుక్తుండై (స్రష్ట యగుచు 

స్వస్వరూపంబై న విశ్వంబు నాత్మీయ సామర్హ్యంబునం గల్పించె. అయ్యీశ్వరుని 

మాయా వ్యాపారంబులచే నీ సృష్టి యందు నద్యావర్తంబులం బడి (భమించు 

చున్న మహీరుహాంబులం బోలె బూర్వాపర భావంబు లెటుంగం బడకు౦డు. 

ఈ కల్పంబునం దుండు చేవాసురాదులు (ప్రతి మన్వంతరంబు నందును నిట 

నామరూపంబుల చే నిరైశింసబడుదురు. మతియు నిందొక విశేషంబు నెజింగిం 

చెద, ఏమన్నను కౌమార సర్గం బనునది దేవ సర్షాంతర్భ్ఫూతం బయ్యును 

(బాకృత వైకృ తోభయాత్మకంబై చదేవత్వ మనుష్యత్వ పూజ్యం బై న 

సనత్కుమారాది సర్గం బనంబడె. అమోఘ సంకల్పుండై న పుండరీకాకుండు 

దను దాన యిట్లు విశ్వ భేదంబు గల్సించె. అని మెతేయుండు విదురునకు( 

జెపి కాల లక్షణం బెజింగించు వా, డై యిట్ల నియె, 544 

అధ్యాయము - ౧౧ 

* భువి6 దన కార్యాంశమునకు నంతము నన్య వస్తు యోగంబు నె వలన లేక 

ఘట పటాదిక జగత్కార్యంబునకు నిజ సమవాయ కారణత్యమున( బరంగి 

జాల సూర్య మరీచి సంగత గగనస్ట మగు (త్రసరేణు షడంశ మరయ. 

బరమాణు వయ్య దతరమాణువం దర్శ. గతి యెంత తడవు దత్కాలమగును 

. సూక్ష్మ కాలంబు విను మది సూర్యమండ, లంబు ద్వాదశ రాశ్యాత్మకం బనంగ (6 

గలుగు జగమున నొకయే(డు గడచి చనిన6ంగాల మెంతగు నది మహత్రాలమనఘ! 

= అందు6 బరమాణుద్వయం బొక్క యణు వగు. అణు (తితయం బొక్క తస 

రణువగు. అవి మూడు కూడ నొక్క (తుటి యగు. ఆ (తుటిళతం బొక్క 

వేధ యనం బర.గు. అట్ట వేదలు మూడు గూడ నొక లవం బనం దగు. అవి 

మూండైన నొక్క నిమేషం బనం జను, నిమెష (తయం బొక్క క్షణం బగు, 

తత్తణ పంచకం బొక్క కాష యనం దగు. అవి పదియెన నొక్క లఘు వన 
ల్ని అ ర్తి 

నొప్పు.అట్టి లఘు పంచదశకం వొక్క నాడిక యనం బర6గు, అట్టి నాడి కాద్వయం 

బొక్క ముహూ రం బయ్యె. అటి నాడిక లా తెననే డెన మనుష్యులకు 
అనో లు యా షి 

నొక్క ప్రహరం బగు. అదియ యామం బనం జను. *దివస పరిమాణ విజ్లేయం 
పప పన INNINNNS 1. లేడున్నక్ష న (క) క దేవసమాన లక్షణంబగు నాడికా కల్పనం బెరింగింతు (త్ర 
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బగు ఈనాడికోన్యాన లక్షణం బెజింగింతు. షట్సల తా(మంబునం బా|త్రంబు రచి 

యించి, చతుర్మాష సువర్ధ్యంబునం జతురంగుళాయామ శలాకంబు గల్పించి, 

దానం దత్సా(త్రమూలంబున ఛ్నినంబు గల్పించి, కర్భెర్రంునం (దెస్టమా(త్ర 

తోయంబు పరిపూర్ణము నొందు నంత కాలం బొక్క. నాడిక యగు. యామంబులు 

నాలుగు సన నొక్క పగలగు. ర్మ్నాత్రియు నిప్పగిదిని జరుగు. అట్ట యహర్ని 

శంబులు గూశ మర్వ్త్యుల కొక దినం బగు. అవి పదియే నైన నొక్కపక్షంబగు. 
అరు 

నుక కష నామంబులం బర(గిన పక్షంబులు రెండు గూడ నొక్క. మాసం 
యా ళ్ 

బగు. అది పితృదేవతలకు నొక్క దివసం బగు. దకీణో_త్రర నామింబులం 

బర గిన యట్టి యయనంబులు రెండు గూడి ద్వాదశ మాసంబు లయిన యొక్క 

సం వత్సరం బగు. అట్టి సంవత్సర శతంబు నరులకుం బరమాయు వై యుండు. 

కాలాత్కుండును నిశ్వరుండును నైన సూర్యుండు (గహ నక్ష(త్ర తారా చక్రస్లుం 

డె పరమాణ్వాది నంవత్సరాంతం బె న కాలంబునం జేసీ ద్వాదశ రాశ్యాత్మకం 
౧ షా 

బె న జగంబున సౌర వార్శస్పత్య సావన చాంద్ర నాకత్ర మాన భేదంబులం 
యూ లా 

గానంబడుచున్న వా(డై సంవత్సర పరీవత్స రేడావత్స రానువత్సర వత్సర 

నామంబుల సృజ్యమెన వీజాంకురముల శ కిం గాలరూపం బె న స్వళ కిచేత 
యై బలో యై ఎటో 

నభిముఖంబుగా6 జేయుచుం, బురుషులకు నాయురాది వ్యయంబులం జేసి విషయా 

సక్రి నివ్నర్తింపం జేయుచుం, గోరికలు గలవారికి యజ ముఖంబులం జేసి గుణ 

మయ ం౦బు లై న స్వర్గాది ఫలంబుల విస్తరింపం జేయుచు, గగనంబునం బరువు 

వెట్టు. వత్సర సంచక (ప్రవర్తకుం డగు మా రాండునకుం బూజ గావింపుము, 

అని మె(తేయుండు పలికిన విదురుం డిట్లనియె, 346 
యా "మ 

నర పితృ సుర పరమాయుః పరిమాణము లెబు(గ నాకు( బలికితివి ముని 

శ్వర! యెతింగింపు (తిలొకో, పరిలోక విలోకనై క పరులగు వారికా. 847 

పూనిన యోగసిద్గి దగ: బొందిన నెత్ర యుగంబునకా బహి 

రానము గల్టియుండి భువనంబుల( జూచుచు నుండు వారికికా 
జః 
మానుగ6 గల్గు కాలగతి మా కెజిగింపు ముస్ీం (ద! నావుడు 

న్నా నయశాలి యవ్విదురు నాదరు (డై తగ జూచి యి ట్లను౯. 848 

అంటు రో యోయో కట 

౫ ఉఊన్మానము = కొలపా(త. ₹ ఆదదేవతలకు నొక_ది వసంబు (తం. వా.) 
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సీ, 

౭ 

pM 

జననుత కృతయుగ సంఖ్య నాలుగువేల దివ్య వర్షములు తదీయ సంధ్య 

లెనుబది నూజేండ్రును "నగు (దేతయు నబ్ది తి సహ్యస్రములును దదీయ సంధ్య 
లాటు నూజేండులు నగు ద్వాపరము రెండు వేలు వత్సరములు వెలయు సంధ్య 

లోలి నన్నూ జేండ్లు నొగిం గలియుగము సహ్యస్రవర్ష ములు సంధ్యాంశ మరయ 

. యరెండునూజే(డులును నిల్చియుండు (జూ ద్వె,యనఘ సంధ్యాంశ మధ్యంబునందు 

ధర్మ ఆ 
మతిశయించును సంధ్యాంశ మందు ధర్మ,మల్బమై కానంబడుచుండు ననుఘచరిత! 

మజియు ధర్మదేవత కృతయుగంబున నాలుగు పాదంబులును, (చేతయందు 

మూడు పాదంబులును, ద్వాపరంబునం బాద ద్యయంబును, గలియుగంబున 

నేకపాదంబును గలిగి సంచరించు. అట్లగుటంజేసి, 350 

పాద విభేదంబున మ, ర్యాదలును దణు(గు నధర్మ మాకొల.దినె యు 

త్పాదిల్లి వృద్ది బొందు ధ, రాదివిజులు *పాపబుది రతు లగుదు రిలన్. 85! 
ఆ 

భూ ర్భువ స్ప్వర్లోకముల కం అ. బొడువున( గడు నొప్పు సత్యలోకంబునందు 
౧౧ 

నుండు (బహకు( జతుర్యుగ సహస్రము లేగ దివ మొక _టియగు రాత్రియును నిట్ల 
జీ “లా ౧౧ 

చన ధాత ని|దదో జగము లణంగు మేల్యాని చూడ మజల లోకములు వుట్టు( 

దద్దినంబున జతుర్షశమను లగుదు రం దొక్కాక్క మనువున కొనర దివ్య 
రు © 

. యుగము లోలిని డెబ్బదియొక్క_మాటు,సనిన మనుకాల మయ్యెనమ్మనుకులంబు 

సురలు మునులును సప్పర్లు లరయ భగవ,దం శమునయబుట్లిపాలింతు రఖిలజగము. 

హరి పితృ సుపర్వ తిర్యజ్, నర రూపములన్ జనించి నయమున మన్యం 

తరముల నిజ స త్వంబున(, బరిపాలించును జగంబు పౌరుష మొసప్పన్. 998 

[(కమమున( దై 9వర్షిక స, రము నెప్పంబడె సరోజగర్భు6డు దివసాం 

తమున( దమః పిహిత పరా, క్రము(డె శయనించు నిద గకొని యంతన్. 
యై QQ 

ఆ రా(త్రి భువన [త్రయము దమః పిహిత మె భాను చంద్రులతో విలీన మెన 
Qe QQ 

సర్వాత్ము( డగు హరిశ కిరూపం బయి కణ6గి వెలుంగు సంకర్ష ణాగ్ని 

భువనతయంబును దవిలి దహింప న య్యనల కీలలం బొడమిన మహోష్మ 

లలమిన( గమలి మహర్లోక వాసులు జన లోకమునకును జనుదు రపుడు 

. విలయ సమయ సముత్కుట విపుల చండ, వాత ధూ తోర్మిజాల దుర్వార వార్చి 

భువనములు ముంచునమూ (డు భువనములను,దత్పయోరాశి మీ (ద ( బద్హావిభుండు. 

1. విను (లేత వత్సర (తం. వా.) వ్ర పాదబుద్ధి (తం. వా.) 

[18] 
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చారు పటీర హీర ఘనసార తుషార. మరాళ చం (దివా 

పూర మృణాశహార పరిపూర్ణ సుధాకర కాశ మల్లి కౌ 

సార నిభాంగ శోభిత భుజంగమ తల్పము నందు యోగ ని 

(దారతి6 జెంని యుండు జఠర స్టితి భూ ర్ఫూవరాది లోకు(డైె . 958 

జనలోక నివాసకు ల, ర్గిని ఏనుతింపంగ నతుల దివ్య (పభచేం 

దనరుచు మీలిత నిజలో, చసు6డై వసియించు నత(డు సముచిత లీలన్. 857 

ఇవ్వి ధంబున, 358 

కె కొని బహు విధ గత్యుప లకీ, తమాలై యహోరా[త్ర తతులు జరుగ 
శత వత్సరంబులు జనులకు 6 బరమాయు వైన రీతిని బంక జాసనునకు. 

బరమాయు వగు శతాబ్దంబు అందుల సగ మరిగిన నదియు బరార్హ మండు 

గానం బూర్వార్ల ౦బు గడచుటం జేసి ద్వితీయ పరారంబు దీని పేరు 
ట్ 

గడ (గి పూర్వ పరార్దాది కాలవమందు,[బహ్మాకల్పాఖ్య నెంతయు ( బర (గు నందు 

(బ్రహ్మ యుదయించుటం జేసి (బహ్మకల్ప, మనియు శచ్రాత్మక (బ్రహ్మమనియు 

నెగడు. 9869 

విను మెన్న(డు పంకజ నా, బుని నాభీ సరసియందు భువనా(శయ మె 
తనరిన పద్యము వొశమును, ననఘా! యది పద్మకల్ప మన విలసిల్లున్. 960 

అం నం క ర Ty os క జః ॥ వ అద పూర్వ పరార్దాదినిం గలిగిన "(బ్రహ్మకల్పంబు( జెప్పితి. ఇం ద్వితీయ పరార్దంబు 

మొదల నెన్న? డేని హరి సూకరాకారంబు దాల్చు సది వరాహకల్పం బనం 

దగు. అట్టి వరావహాకల్సం3 బిపుడు వ_మానం బగుచున్నది. వెండియు, 861 

దీపింప( గాలస్వరూపు డె నట్టి పద్మాకు(. డనంతు6 డనాది పురుషు 

డఖిల 6 విశ్వాత్మకు( డగు సశునకు6 బర మాణ్వాది యుగ పరార్జాంత మగుచు 

జరుగు నీ కాలంబు చర్చింప నొక్క నిమేషకాలం ఏయి మెల(6గు చుండు. 

గాన సీశ్వరునకు( గర్తగా6 జాల ది కాలంబు విను మది గాక దేహ 

మందిరార్థాది కర్మాభిమాన శీలు, రైన వారికి న్నాశయం బగుటంటెసి 

యరయు హరి దద్గుణ వ్యతికరుండు గాన, కాల మమ్మెటి కెన్నండుంగర్హగాదు. 

మజీయు షోడశ వికార యు కం బె పృథివ్యాది పంచభూత పరివృతంబె 
అటే యా Qa 

దశావరణంబులు గలిగి పంచాళ తోటి వి_సీర్ణం బై (బబహ్మాండ కోశంబు 

దనరుచుండు. 9368 
RON IN NNN NNN NNN INN ల 
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చ, 

(IX 

హరి పరమాణు రూపమున నందు వసించి విరాజమాను: డై 

సరి వెలు(గొందు నిమ్ముల నసంఖ్యము లై న మహాండ కోశముల్ 

నెజిం దన యందు డించ నవనిరజ నతు డనంతు6 డాద్యుండ 

క్షరు6(6డు పరాపరుం డఖిల కారణ కారణు( డ్మపమేయు( డె. 864. 

నిరతిశ యోజ్జ్వల తేజః, స్పురణన్ దనరారు పరమ పురుషుని విష్ణుం 

బురుషో త్రము వర్ణింపను, సరసిజభవ భవుల కై న శక్యమె చెపుమా! 365 

అధ్యాయము — ౧౫౨ 

ఆని మై(త్రేయు(డు విదురుం, గను(గొని వెండియును బలికె( గాలాహ్వయు (డై 

తనరిన హరి మహిమల నే,వినిపించితి సృష్టి మహిమ విను మెటి(గింతున్, 880 

పర మెషి యో సృష్ట్యాది నహ మ్మను దేహాభిమానబుద్ది గల మోహాంబును, 

ఆంగనా సంగమ (స్రక్చందనాది (గ్రామ్య ఖో గేచ్చలు గల మహా మోహంబును, 
దశత్రతిఘాత జాతంబె న (కోధంబునందు6 గలుగు తొమిస్రంబును, దన్నాశంబు 

Qe 

నందు అహ మేవ మృతో౭. స్కి యను నంధ తామి(సంబును, చిత్త విభమంబు 

నను నవిద్యా పంచక మి(శ్రంబుగా సర్వ భూతావళిం బుట్టించి, యాత్మీయ 

చి తంబునం బాపసృషి గల్చించుటకు6 బళ్ళా తాపంబు నొంది భగవద్యా 
ది 60 నం (త) 

నామృత పూత మానసుండై యూర్హ్వ౭తస్సు-లు పరమ పవిత్రులు వైన సనక 

సనందన సనత్కుమార సనత్సుజాతు లను మునుల నతి సత్త్వగుణ గరిష్టుల ధీర 

జటి తృముల నార్యుల హరి(పపన్నులనుం గా దివ్యదృష్టి గల్పించి వారలం 

జూచి మీ మీ యంశంబుల(6 (బజలం బుట్టించి (ప్రపంచము వృద్ది ( టొందింపుం 

శనిన వారలు దద్వచనంబు లపహసింపుచు6 బద్మజునిం గని 'మోక్షధర్ములు 

నారాయణపరాయణులు న (పపంచ నిర్మాణంబునకు 6 (బతికూల వాక్య౦0బులు 
యా 

వలికిన, నుదయిఎచిన (కోధంబు బుద్దిచే న్మిగహింపంబడినను నరవింద సంభవుని 

భూ మధ్యంబు వలనం (గోధ స్వరూపఎంబున నీలలోహితుండు నిథఖిలసుర్మాగజుం 

డై యుదయించుచు (నా(క్రందనం బొనరించె నంత... 867 

జననం బందిన నసీలలోహితు(డు గంజాతాసనుం జూచి యి 

ట్లను నో దేవ! మదాఖ్య లెట్టవి 2ముదీయావాసముల్ పీక నా 

కనయం వీ వెజింగింపుమాూ యనుడు న య్యంభోజగర్భుండు లా 

లనముం దోవ. గుమార 1 నీ జననవేళన్ రోదనం బిచ్చుటన్. 368. 
ల టు Nn mn గా న 

1. మూలమునందలి వరుస ఆంధమున వ్యత్య స్తముగానున్నటి. ససర్హాాగేఒధతామి_స 
మథతామి_స మాదిక్ళల్ _ మహా మోహంచ మోహంచ తమ శ్చాజ్ఞాన వృ త్తయః (12-2) 2. మదీయా 

వాస మెచ్చోట (క. చ. ట. త. జ. డ. తం.) 
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రు(ద్రనామంబు నీకు నిరూఢ మయ్యె. జం|(ద్ర సూ్య్యూనలానిల సలిల గగన 

పృథివి పాణ తపో హృదిందియములన(గ( గలుగు నకాదశస్థానములు వసింప, 

అని వెండియు మన్యు.మను, మహాకాల,మహత్ , శివ,బుతధ్యజ,ఉరు రేతన్,భవ, 

కాల, వామదేవ, ధృత(వతులను నెకాదశ నామంబులు గలిగి దీ, వృత్తి తిఆఅశనా, 

ఉమా, నియుత్, సర్చిః, ఇలా, అంబికా, ఇలావతీ, సుధా, దీక్షా, నామపత్నీ 

సమేతుండవె , పూర్వ నియు కంబు లె న నామంబుల( ద తన్నివాసంబుల వసి 
QQ to) ల వా UR +) 

యించి [పజలం గల్పింపు మని నిర్తెశించిన భగవంతుం డగు సీలలోహితుండు 

విశ్వగురుండై. న పితామహునిచేత నియు కుండే స త్వాకృతి స్వభావంబుల నాత్మ 

సములై న _బజలం గల్సించె. 370 

రుదుని చేత ౨ గతి నిరూఢమతిన సృజి జియింపంబడ్డ యా 

రు(ద్రగణంబు లోలి 'నవరుదత విశ్వము మింగ న మ్మహో L 

పదవ శాంతికి యడజు (డు భర్షుల జూచి కుమారులార ! మీ 

రౌద విలోకనానల భరంబున( (గాగ సమ స లోకముల్, 871 

మీ సృష్టి చాలు నింకను, డి న 

వాఇసంగ చితుల చను6, డా 
ల ఎం రా. 

ములార! వినుండు ధృతి మీరు దపో 

గళము లగు దృఢంబుగ మీకుకా. 90/2 

తయు 
ts 

సన్మ 

భగవంతున్ బురుషో త్రముజా హారి( గ్భపా పాథోధి లక్ష్మీశ్వరుకా 

సుగుణ (భాజితు నచ్యుతుం బరు బర ౦జ్యోతిన్ దిభుకా సర్వభూ 

త గుహావాసు నధోక్షజుకా (శ్రితజన (త్రాజైక పారీణు నా 
జగదాత్కు౯ా గనుచుందు రార్యులు దపశ్ళ క్రి స్ఫుట జ్ఞానులై . 378 

అనిన విని, 374 

కె కొని యిటు పంకరుహా గర్భ నియం|త్రితులె న రుదు లు 
QQ (౧ Qe 

(దేకము దక్కి కానలకు థ్ యుతులై తప మాచరింపస న 

సోక చరి(తు లేగిరి చతుర్ముఖుం డంత6 (బ్రపంచ కల్పనా 

లోకను(డై సృజించె జనలోక శరణ్యుల వేవరణ్యులకా. 37 

వినుము భగవద్భ్బలాన్విత వినుత గుణులు, భువన సంతాన హాతువిసురణకరులు 

పద్మ సంభవ తుల్య ప్రభావ యుతులు, *పదుగురు సుతులు పుట్టిరి భన్యయ శులు. 
ఓ రం టు టు ళం, 

1. అవరుద్ధత (హ. తం. చ. బ.); అవరుద్రత (క. త.) శి. పదురుకొడుకులు (క. తం. వా.) 
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సీ, 

em 

ఆరవిందసంభవు నంగుష్టమున దఠుం డూరువు వలనను నారదుండు 

నాభి6 బులహు(డు గర్భ ముల బుల స్ఫుండు ద్వకున భృగువు హ_స్తమునఇగతువు 

నాస్యంబు వలన న య్యంగిరసు(డు ప్రాణమున వసిష్టుడు మనమున మరీచి 
కన్నుల న(తియు( గాంబు(త దశకంబు గలిగిరి వెండియు నళినగర్చ్భు 

దక్షిణ _స్తనము వలన ధర్మ మొదవె, వెన్ను వలన నుదయ మయ్యె విశ్వభయద 

మెన మృత్యు వధర ంబునంద కలి గెనాత్మ6గాముండు జననము నండె మతియు. 
యి 

1 భూ యుగళంబున( (గోధంబు, నధరము నందు లోభంబు, నాస్యమున వాణి 

యును మే(ఢమందు( బయోధు లపానంబునందు నభఘా|శయు( డైన నిబుతి 

లాలిత చ్చాయ వలన దేవహూతి విభుండు గర్షము (డును బుట్టి రంత 

నబ్దజుం డాత్మ దేహమున జనించిన భారతి. జూచి వి్నిభాంతి. బొౌరసి 

పంచశర బాణ నిర్భిన్న భావు(డగుచు(, కూ(తురని పాపమునకు సంకోచపగ 

కవయం గోరిన జనకుని గని మరీచి, మొదలుగాగల యమ్ముని ముఖ్యు?లలిగి. 

క ట్లనిరి. 879 

చాలు బురే! సరోజభవ! సత్సథవృ త్తి( దొజంగి కూతు ని 

టాలరివె రమింప హృదయంబున( గోరుట 5ధర్మరీతియె? 
య యా 

బేలరి వెతి నీ తగవు పెద్దతనంబును మంటి పాలుగా 

శీలము వోవ. దట్టి యిటు నేసిన వారలు మున్ను గల్లిరె? 380 

. నీవు మహానుభావుండ వనింద్య చరి(తు(డ విటి చోట రా ట్ 
బీవభవుండు దా విధి నిషేధము లాత్మ నెజుంగ(6 డయ్యె నీ 

భావభవ (పసూన శర బాధితు (2 తన'కూ6ంతు6 బొందె( బో 

వావి దలంపలే కనుచు వారక లోకులు (పువ్వ( దిట్టరే 7 381 

* పాపము దల(పక నిమిషము, లోపల జెడు సౌఖ్యములకు లోనై తివె యిం 

తే పో ధారుణి. “గామాం, ధోఒపి న పశ్యతి" యనంగ దొల్లి యు వినమే. 882 

* ఆనీ యి బ్భంగి ముసీం(దు లాడిన కఠోరాలాపముర్ వీనులకా 

విని లజ్ఞావనతాననుం డగుచు నా సీరెజగర్భుండు స 

య్యన దేహంబు విసర్జనీయముగ౬ జేయకా దిక్కు లేతెంచి త 
తనువుకా గె కొన( బుషె దిక్కలితమె తామిస్ర *సీహారముకా. 383 

అలన షా [ఈక యి 

1. (భూమధ్య తలమున (క. తం.) 2. లెజింగి (హ. తం. వా.) 8. ధర్మసంగతే (క. చ. 
ట. త. జ. డ. ద.) 4. నీహారముల్ (హ. తం. వా.) 
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వ. అంత, 984 

చ. ఉడుగక పంకజాతభవుం డొండొక దేహము దాల్చి ధై ర్యముకా 

విడువక "సృష్టిం బూర్వ సమవేతముగకా సృజియించు నేర్చు దా 
బొడమమి కాత్మలోన( దలపోయుచు నుండ( జతుర్ముఖంబుల కా 

వెడలె ననూన రూపముల వేదము లంచిత *ధర్మయు కతకా. 385 

"తే. మటియు మఖములు మహిత కర్మములు( దం(త్ర,ములున నడవళ్ళు 

నాాశమములు6 దదీయ, 

ముఖ చతుష్కుము నందున6 బొడమె ననిన, విని మునీందుని( జూచి 
య వ్విదురు( డనియె. 866 

క. తోయజసంభవు( డప్పుడు, నే నే యే ముఖమండలమున నే యే సృష్టికా 

ధియుతు(డై సృజియించెను, బాయక యి _కెబి(గు దెలియ బలుకుము నాకుకా. 

వ. అని యిట్లు విదురుం దడిగిన మెశతేయుం డతనితో నిట్లనియె. బుగ్యజు 
స్వామాధర్యంబు లను వేదంబులును, హోత కర్మంబులె న య[పగీత మంత్ర 

కా 

సోత్రంబు లగు శస్త్రంబులును, అధ్వర్యు కర్మంబై న యిజ్యయు, సంప్రగీత 

సోత్రం బగు సుతియు, గాత్ర (పయోజ్యం బై బెన బుకృముదాయ రూపం 

బగు సోమంబును, (పాయశ్చి త్తం బగు బ్రహ్మ క క ర్మంబును, ఆయు రే ర్వద ధను 

'ర్వేద గాంధర్వ వేవంబులను నుపవేదంబులును, విశ్వకర్మ శాస్త్రంబగు న్గాప 

త్యంబును, (పొగాది ముఖంబుల ను త్సన్నంబు లయ. పంచమ వేదం బగు 

నితిహాస పురాణంబులు సర్వ ముఖంబులం గలిగె. మజియుం గర్మ తం (తంబు 

వైన మోడశ్యుక్యములును, జయనాగ్నిష్షోమంబులును, ఆపోర్యామాతి రా(త్రం 
ర థి లు ఎవి 

బులును, వాజపేయ గో సవంబులును, ధర్మపాదంబు రె న విద్యా దాన తప 

స్పత్యంబులును, (బహ్మచర్య, గృహస్థ, వానప్రస్థ, యత్యా(శమంబులును 

( హ్ వతు జ జ. ౧౨ దొ వ్ నో న on లాస్త గలిగె. నికి నౌక్ గార టికీం జతుర్విధంబు రన వృత్తులు నగలిగియుండు 

అందు సావి(త్రం బను (బిహ్మచర్యంబును, ఉపనయనం బాదిగా దివస్మత్రయంబు 

గాయ(తి జపించుట యను (ప్రాజాపత్యంబును, వేద్యవత చతుష్టయంబు (వ్రతులు 

సంవత్సర పర్యంతంబుగా నాచరించుట యను ట్రాహ్మంబును, వేదగహణాం 
తంబు నాచరింప(దగు నె వై షక  ంబును అను (బహ్మాచారి వ ఎకి త్తి చతుష్టయంబును, 

అనిషిదకృష్యాది వృ తియగు వా గ్రయు, యజనాది కర్మోసయు కం బెన 
(త. ~——_ అనాలో శ్రా అాణణమ ర్తి 

ర టు లు రట టు టోని 

- సృష్టింబూర్వమున వే నృజియించిన నె పుణంబుదా (హృ; సృజియించు నేప్పుదా (వా) 
వ వరయ క్ర్మె (క. బ. తం.) లి. సామగానంబును సోమంబగు సో్యతంబును (క. చ. చే.) 
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యా జ్ఞా దిరూపం బగు సంచయంబును, పరుల యాచింపకుండు నయాచితం బను 

శాలీనంబును, క్షత్ర పతిత కణిశరణ సం|గహణ రూపం బగు శిలోంఛంబును 

అను గృహస్థ వృత్తులు నాలుగును; అర్భష్టపచ్యాహారు లగు వె భానసులును, 
గా 

నూతన ఫలంబు లభ్యం బయిన( బూర సంచిత ప పదార్థ త్యాగంబుగల వాలఖిల్యు 

లును, [ప్రాతః కాలంబున నే దిక్కు విలోకింతు ర నిక్కునకుం జని యచ్చట 

లవించు పదార్హంబులన్ భుజించు నౌదుంబదులును, తమంత ఫలించి తరుపతి 

తంబు లగు ఫలంబులం దినుచుండు ఫేనఫులును అను చతుర్విధ వృత్తులుంగల 
దాన (ప్రనులును;స్వా(శమ విహిత కర్మంబులం (బధాను౨ డగు కుటీచకుండును, 

డ్ 

గర్మం బుపసర్తసంబు చేసి జాన (ప్రధానుం డగు బహూదుండును, గేవల జ్జానా 

భ్యాస నిష డగు హాంసుండును, (పాప వం బె న పర(బహ్మ త _త్త్వంబు గల 

ని(షి-యుండును అను సన్నాసి చతురి ర్విధ వృళ్తు తులును; మోక్షఫల'. (పదం బయి 

యాజక త్మానాత స వివేక విద్యా రూపం బగు నా సకకియు, స్వర్గాది ఫల (పదంబయి 

కర్మ విద్యారూప మగు (తయియు, జీవనఫల (పధానం బయి కృష ష్యూది రూపం 

బగు వా రయు, నర్గ సంపాదనై క (ప్రయోజనం బగు దండనితియు నను 

మోక్ష ధర్మ కామారంబులె న న్యాయ విద్యా చతుషయంబుసు; భూ రువ 
థి ర రు 

సువ యను వ్యాహృతులును, పూర్వాది ముఖముల నుదయించ. మతశియు 

నతని హృదయాకాశంబు వలనం (బణవంబును, రోమంబుల వలన నుష్టి క్భంద 

బును, ద్వగింద్రియంబు వలన గాయతీ చృందంబును, మాంసంబు వలనం 

(దిషుషృందంబును, స్నాయువుల వలన ననుమ్హుప్ఫందంబును, అస్టివలన జగతీ 
రు 

చృందంబును, మజ వలన పంకి చృ్చందంబును, (పాణఎబు వలన బృహతీ 
జు — 0 

చ్చందంబును, కకారాది పంచవర్గాత్మకం బెన (స్పర్శలవలన) జిపుండును, 

అకారాది స్వరాత్మకంబె న దేహంబును, నూష్మంబులను శ షస హాది వర్ష 
0 క ౯9 

చతుష్టయ రూపంబు లగు నిం(దియంబులును, నంతస్థలగు య రల వలను 

వర్తంబులును,షడాది సప స్వరరూపంబు నాత్మబలంబున న శబ _బహ్మంబును 
క్ి es అలి 0 య 

చ తుర్కుఖుని లీలా విశేషంబున నుత్సన్నం బయ. వ్య కావ్య క్తంబు వె ఖరీ 
చా 

(సణవాత్మకంబు నైన శబ (బ్రహ్మంబు వలను బరమాత్మ యవ్యకాత్మకుం 
(ఉం అంజన 

డగుటం జేసి పరిపూర్ణుండు, న్య కాత్మకుం డగుటం జేసి యిం[్రాది శక్యుప 

బృంహాతుండునయి కానంబడు, పదంపడి యజుండు భూరివీర్యవంతులై న బుషి 

"గణంబుల సంతతి యవి సృతం బని దల౨చి,పూర్వుతను పరి(గహాంబు చాలించి, 

యనిషిద కామాస కంబెన దేహాంతర పరి (గహంబు చేసి,నిత్యంబు (పజాసృషి 
థు న టె 

యందు వ్యాసకుండ నె నను [బజ లభివృది నొందక యుండుట కేమి కారణం 
అలవి యి ఢా 
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బగు నని యచ్చెరువు నొంది తద్వ్రృద్ది యగు విధ.బు నాలోచింపుచు దైవం 

బిచ్చట విఘాతుకంబు గాన తదానుకూల్యం బావశ్యకం బని దాని నెదురు 

చూచుచు యథోచిత కృత్యకరణ దతం డగుచు నుండ చతుర్ముఖుని దేహంబు 
ద్వివిధం బయిన నట్టి రూపద్యయ విభాగంబు స్వరా ట్టగు స్వాయంభువ మనువు 

దన్మహిషి యగు శతరూప యను కన్యకయు(గా మిథునంబె జనియించేె. 

ఆమ్మిథునంబు వలసం (టియ(వ్రతోతా నపాదు లను పుుతద్యయంబు, నాకూతి, 

దేవహూతి, (వపసూతు లను కన్యకా (త్రయంబునుం గలిగిరి. అందు నాకూతిని 

రుచిరునకు, దేవహూతిం గర్హమునకు(* (బ్రసూతిజా దక్షునకు నిచ్చె. వీరలవలనం 
గలుగు (పజా సంతతుల చేత జగంబు పరిపూర్ణంబు లయ. 588 

తధాంయయముం — ౧ 
& 

ఆలా సాషయంభువ మనవు (పజావృద్ధి చేయుట 3. 

అని మై(త్రేయు (డు నెప్పిన, విని మనమున హర్ష మొదవ విదురుండు ముని నా 

ధుని జూచి పలికె. (గమ్మజ, వనజోదర పాదభ క్తి వశమానను(డై. 860 

ఘనుడు స్వయంభువునకు 6 (బియ, తనయుడు స్వాయంభువుండు దై తేయ విఖే 

దన సేవా చతురుండును, జనవినుతుం డాదిరాజ సత్తము. డౌటన్. 390 

అతని చరి(త్రం బవ్యా, హత నుఖదము నిఖిల మంగళావహాము సమం 

చితమును గావున బుధసే, విత! నాకెజబుంగంగ. "బలుకు విశ్వసుత్యా! 39 | 

అదియును గాక ముకుందుని, పదకమల మరందపాన పరవశులై పెం 

పొదవిన వారి చరిత్రము, సదమలవతి వినిన భవము సఫలము గాదేః 802 

అని విదురుండు వల్కి_న దయాన్నితు(డె మునినాథ చం్శద్రు( డి 
షా 

ట్లను (శతి శాస్త్ర పాఠ కలితాత్మకు( డైన నరుండు పద్మలో 

చన చరణారవింద యుగ సంగము గల్గిన సజ్జనుండు నౌం 

దిన ఫలమొందు భాగవత దివ్యకథా 2శవణుండు (వేల్మిడికా. 393 

అని చెప్పి మునికులా(గణి, దనుజారి కథా సుధాప్తత స్వాంతుండై 

తనువున6 బులకాంకురములు, మొనయ6గ నానంద బాష్పములు జడిగురియకా. 

టట త్న న్నా 

1. బల్మవే (క. డ.ద.); జెప్పవే మునితిలకా (చ. ట. త. ద.) 2. శ్రవాణాను ర క్రిజేకా(హ.) 
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సీ, వినిపింప దొడ6గె నా ఘనుడు స్వాయంభువు( డంగనా యు క్ర్తుండై యబ్దగర్భు 

నకు (మొక్కి వినయవినమితో త్రమాంగు(డై హ_స్సముల్ మొగిచి యిట్లనియె. 

(బీతి 

జీవ సంహతికి రాజీవసంభవ ! నీవ జనన రక్షణ వినాశముల కరయ 

హేతుభూతుండవు మాశెద్ది యాచరణీయ మైన కర్మము దాని నానతిమ్ము 

ఎట్టి కర్ముంబు నేసిన నెసంగు నీకు, నవహితం బై న సంతోష మాత్మజుండు 

జనకునకు భ కి ( బరిచర్య సలిపి కీర్తి,నంది నుతి కెక్కి వర్తించు నందు నిందు. 
న ఆర్త అడ చయ 1 : +గాన నెజీ6ంగింపు మట్టి సత్కర్మ మనఘ ! 895 

. అని పలికిన స్వాయంభువ, మను మృదు భాషలకు నలరి మనమున గమలా 

సను( డనురాగము ముప్ప్బిరి (,గొన((టియతము( డై న సుతునకును నిట్లనియెకా. 

మునుకొని తం(డ్రియాజ్ఞ( దలమోచి నిజోచిత కృత్య మేమి పం 

చిన6 దన శకి చేత నెడసేయక చేయుట పుండరీక లో 

చన పదసేవ సేయుట (పజాపరిపాలన శాలి యోౌట యుకా 

3జనకునకుకా సుతుండు పరిచర్య లొసర్చుట సువ్వె పుత్రకా ! 997 

=, కావున, 898 

. వివరింపకా హారి యజ్ఞ మూ రి (6 బరముకా విష్ణు హృషీ కేశు( గ 

కవు బ ద్మాతు గురించి జన్నములు శశ దృక్స్తి( గావింపు మా 

ధవు( డాత్మకా బరితోషమొందు నళ డుద్య్శ్యత్పీతి. కొన్న లో 

క వితానంబులు తుష్టి నొందు ననఘా! కావింపుమా యజ్హముల్ . 399 

అకుటిల భక్తి. గేశవ సమర్పణ బుద్ధి (గతు(క్రియల్ వొన 

రక విపరీతులై యుముక రాసులు దంచి ఫలంబు నంద. గా 

నక చెడు రీతి నూరక ధనవ్యయ మౌటయ కాని మోకదా 
యక మగుచున్న తత్ఫలము నందరు విష్ణు పరాజ్ముఖ (క్రియుల్. 400 

కావున యజ్జముల్ హరి వికార విదూరు గుజించి నేయు నీ 

భావము సూనృత (వ్రత శుభ స్థితి జెందెడు నీ కుమారులుకా 

నీవును నీ ధరాభరము నెమ్మి వహింపుము సజ్జనావళి౯- 

(టోవుము ధర్మమార్గమున( బు(త్రక ! దోష లతా లవి(త్రకా ! 401 
అఆ టల సు టం ల టు లం 

1. జీవరాశులకు (క. బ.); జీవరాసులకు (తం. వా.) ఈ యెదవ పాదమునకు బదులు 
తం. వా. లలో కావున నెజింగింపు మట్టి సత్క_ర్మంబు అను వచనము కలదు. 2. కకి యుక్తి 

(క. బె. తం. వా.) ర్ట. జననుతు(డై (హృ 4. (శ్రీతుండై యున్న (తం) 
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గ్రీమహాభాగ వతము' 

అనవుడు నతనికి నత డి, ట్ల నియె "భవదీయమైెన యానతి మెట్ల 

బ్రొనరించెద నాకును నా తనయులకు వసించి యుండ దగు నెల వెందుకా. 

అరయ లేదు, విధాత! యీ యఖిల జంతు, జొాతముల కెల్ల నాధార భూత మెన 

ధరణి యిప్పుడు ఘన జలావఐత ర్నిమగ్న, మెన కతమున 6 జోటులే?దంటి( దండ్రి. 
య 

కావున భూ మ్యుద్దరణము, గావించు నుపాయ మిసృడు లే కొని నాకుకా 

దేవా! నీ వెశింగింపుము, నావుడు పద్మజు (డు దన మనంబున. దల (చెకా. 4 

క శ్రి యజ్ఞ వరాహావతార వర్గనము వ్ 

జల మధ్యంబున లీనమైన ధరణీ చ్యక్రంబు నే నేర్చునకా 

నీలుపకా వచ్చును బూర్యమందు జగముల్ నిర్మించు నా6 డాది న 

ప్పుల( బుటించిన మీద న వ్యసుమతిజా కొబ్పుటించితి న్నటి య 
(au టు పత్రి 

స్పులలో. (గు=కి రసాతలాంతరమునుం బౌందెకా గదా పృథ్వియుకా. 406 

ఆభిల జగత్క-ల్పనాటోపమునకు( బా ల్పడిన నా చేత నెబ్బంగి నిపుడు 

దగిలి విశ్వంభరోద్దరణంబు గావింప నగు నని సర్వ భూతాంతరాత్ము. 

బురుషోత్తముని నవ వుండరీకాకు లక్ష్మీపతి దన మనస్ట్రితుని( జేసి 
తలపోయు చున్న( బద్మజు నాసికా వివరముల యజ్ఞ వరాహమూర్తి 

యర్హి నంగుష్ట మా(త్ర దెహంబు తోశ, జనన మంది వియత్తల స్థాయి యగుచు 

క్షణము లోపల భూరి *గజ(ప్రమాణ,మయ్యె నచ్చటి జనముల కద్భుతముగ. 405 

ఆంత (బజాసర్ల మందు నియు కుత నల్ల మరీ చ్యాదులై న మునులు 

మను కుమారకులు న మను సహితంబుగ యజ్ఞ వరాహంబు నర్టి( జూచి 

యిటి యాశ్చర్య మె పెందేని గలదె నాసా రంధ్ర నిరత సబరోమ 
టె ౧ గ ౨౦ 

5క్రోకంబు మనము విలోకింప నంగుష్ట మా(త్రమె యీ కణ మా(త్రలోన 

మహిమ దీపింప దంతి ప్రమాణమున మ, హోన్నతంబై న గండ శిలోపమంబు: 

నయ ననుచు వితర్కించి రద్దభవుండు,హర్ష మిగురొ త నిట్ల ని యపుడు దలయె. 

నా మనమున గల దుఃఖ వి, రామము గావించు కొజకు రాజీవాకుం 

డీ మేర యజ్ఞ పతి శై త్రిమూర్తి వహించె నిది విచిిక్రము దల(పకా. 408 
SRNR 

1. ఆభనాళ నీదు యానకి (క.బ. ); ఆని యెన్నఘనాళ నీదు నానతి (తం) 2. లేదగుట (వా) 
ు జించితిం బ్యుత గహ. వా.) థీ జగత్సరి మాణ మయ్యె (హృ ర్. లోకంబు (హ. తం.వా.) 
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వ. అని వితర్కి_ంచు సమయంబున సూకర్షాకారుం డై న భగవంతుండు, 409 

తే. ప్రళయ జీమూత సంఘాత భయద భూరి, గర్హ సాలోప భిన్న దిగ్గనగ భీర 
రావ మడరింప నపుడు రాజీవభవు(డు, మునులు నానందమును బొంది 

రనఘచరిత! 410 

వ. అంత మాయా మయ వరాహ ఘుర్హురారావంబు (బ్రహ్మాండ కోటర పరిస్ఫ్పోట 

నంబు గావింప విని జన _స్తప స్పత్యలోక నివాసులై న మునులు, బుగ్యజు స్పామ 

మం(త్రంబుల వినుతించిరి. యజ్ఞ వరాహా రూప ధరుం డె న సర్వేశ్వరుండు 

సత్పురుష పాలన దయాస పరుండు గావున ది గ్గ జేంద్ర లీలా విలోలుండై . 411 

సీ. కఠిన సటా చృటోత్క-ట జాతవాత నిర్ద్హూత జీమూత సంఘాతముగను 

కుర నిభ సునిశిత ఖుర పుటాహత చల త్పణి రాజ దిగ్గజ పచయముగను 

చండ దంష్టోత్త వై శ్య్వానరారిః | (సవ(ద్రజత హేమాద్రి వి(సంభము గను 

ఘోర గంభీర ఘుర్తుర భూరి నిస్వన పంకిలాఖిల వారి సంకులముగ ( 

"తే. బొరలు6 గరలు నటించు నంబరము దెరల, రొప్సు నుప్పర మెగయును 

గొప్పరించు 

ముటై బిగియించు ముస ముస మూరుకొనుచు, నడరు సంరక్షిత &ోణి 

యజ్ఞ ఘోణి. 412 

వ. మజీయు నయ్యజ వరాహంబు, 418 

స. తివిరి చతుర్తశ భువనంబులను దొంతు లొరగ( గొమ్ముల జిమ్ము నొక్క మాటు 

ప్ప త్తడి కొండ మూపుర మను నొజగంట నొరకురా రాపాడు నొక్కు మాటు 

ఖురముల సప్త 2ఎపాగరముల రొంపిగా నుంకించి మట్లాడు నొక్క. మాటు 

నాభీల వాల వాతాహతిచే మిన్ను శీనొదవించు బయలుగా నొక్కమాటు 

తే. *కన్ను(గొనలను విస్పులింగములు చెదర,నురు భయంకరగతిందోంచునొక్త మాటు 

పరమ యోగీంద్ర జననేవ్య భవ్యవిభవ, యోగ్యమై కానంగా నగు నొక్క_మాటు. 

వ. ఇట్లు విహారింపుచు6 (బాత ర్మధ్యందిన తృతీయ సవన రూపుండై న యజ్ఞ 

నరాహమూర్తి యగు సర్వేశ్యరుండు మహా |ప్రళయంబు నందు యోగ నిద్రా 

వశుం డె యుండు నవసరంబున నుదక స్థం బైన భూమి రసాతల గతం బైన 

దాని నుద్దరించుటకు సముద్రొదరంబు దరియం జొచ్చు వేగంబు నై రింపం జాలక 

సము(ద్రుం డూర్ము లను భుజంబు లెత్తి విశీర్ణహృదయుండై యార్తుని పగిది 
షట 

1. పుతడి కొండ మూపురమును నొజయంగ నుజుకు రాపాడు నాక్కాాక 

క. సాగరముల రొంపిగా నుక్కి_ంచి (వా. హం); సాగరమున సేతువు, లొనరొ త్ర (తం 

లొనరొత్త (క. ట. జ); సేతువు లొనరెత్త (త) కి. నొదవించు బయలుగా (క. చ 

&. కన్ను(గోనల (తం. వా.) 
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మ, 

Cb, 

వ. 

కీ. నిగరమనగ (డ.ద.బ. 

శ్రీమహాభఖాగవతము 

యజ వరాహ! నన్ను రకింపు రకింపు మని యా (కోశింప నిశిత కరాళ కుర 

తీక్షంబు లె న ఖురాగంబుల జలంబులు విచ్చిన్నంబులు గావించి యపారం 
ణు యా 

బై న రసాతలంబు (ప్రవేశించి భూమిం బోడగను నవసరంబున. 415 

శరనిధి లోన మహో(గా, మర కంటకు( డెదుర( గాంచె మఖమయ గాతత్రికా 

ఖుర విదళిత కుల గో(త్రికా, ధరణి కళ్ళతిక గవేష ధ్యాతిక పో(తికా. 416 

ఇటు పొడగని దె తుండు రోష ఖీషణాకారుండె , 417 
౧౧ ౬_ ల ద 

గద సారించి యసహ్య విక్రమ సమగ్ర స్ఫూ ర్తి'కో (వేయగా 

నది దప్పించి వరాహమూ రి నిజదంషాగ గాహతికా (ద్రుంచె( బెం 
అల్ ౬ 

పొదవకా (గోధ మదాతిరక బల శౌర్యోదార విస్తార సం 

పద( బంచాన్యము సామజేంద్రు( జల మొప్పం [దుంచు చందంబునకా. 418 
fin ఘం 

దితిజాధీశుని నీ గతిం దునిమి యుద్భ్భృ త్రిక దదీయాంగ శో 
౭కిత పంకాంకిత *గండ తుండు. డగుచుళా విష్ణుండు దానొప్పెవి 

_సృత సంధ్యాంబుద ధాతు చి(తిత సముర్రిపష క్షమా భృద్గతి౯- 

&తి దం బ్టా(గ్రము నకా ధరించి జలరాళిం బాసి యేతేర(గకా. 416. 

బాల శీతాంశు రేఖా విభాసమాన, ధవళ దంష్టా గమున నున్న ధరణి యొప్పె 

హరికి నిత్యానపాయిని మైన లక్ష్మీ, నెరయ( బూసిన కసూరి కినికరమనగ. 

అని యజ్ఞ వరాహ మూ ర్రిని (బ్రహ్మాదులు సుతియించుట వలా 

. అటి యజపో(తి మూ రిం జూచి కమలాసన (ప్రముఖు లిట్లని నుతియించిరి,. 
రు మః అవి na) a.) 

దేవ! జితం జితం తే పరమేశ్వర! జిత యజ్ఞ భావన (శ్రుతి శరీర 

యనుచు. గారణ సూకరాకారు. డగు నీకు నతిభ కి (మొక్కెద మయ్య వరద 

“భవదీయ రోమ కూపము లందు లీనంబు లయు్యుండు నంబుధు లట్ట యధ్వ 

రాత్మక మై తనరారు నీ రూపంబు గానంగ రాదు *దుష్కుర్మపరుల 

ం కట్ట సీకు( (బణామంబు లాచరింతు, మఖిల జగదేక కీ రి! దయానువ రి! 

భవ్య చారిత్ర! పంకజ ప(్రశే(త్ర! చిర వభాకార! యిందిరా చి తచోర! 422 

ఆని వెండియు నిట్లు సుతియించిరి, 428- 

సపవననిస న్న త ANTES “ఏ ప్ర NT 

1. చె (వయుచో (వహ, (వేసినకా (క. చట. జ. బి.) ల. గండభాగుండగుచుకా (హ.వా.) 

4. తులకు (క.డ.ద.తం.) 
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పీ త్యక్కు_న నఖిల వేదంబులు రోమంబు లందును బరి స్సు లఅకులందు 
oa 

నాజ్యంబు పొదంబు లందు జాతుర్తోత్ర కలితంబు లగు యజ్ఞ కర్మములును 

(సుక్కు తుంకంబున (సువము నాసికను పేని డాపా(త ముదర కోటరము నందు 

*శవణాస్య విలముల6 జమస ప్రాశిత్రముల్ శీగళమున నిష్టి (త్రికంబు జిహ్వ? 

తే. దగు (బవర్ష్యము నగ్ని హో(తముల నీదు,చర్వణంబును, సభ్యాప సథ్యులు త్ర 
గలి 4 (¢ ప్ ల అలి 

మాంగ మసువులు చయనములగు.గిటీ శ, యనుచు నుతియించి రత్త జి యజ్ఞ్లవిభుని.. 

వ. వెండియ మహుర్ముహు ర్భగవ దావిర్భావంబు దీక్షణీ యేష్టియగు. నీదు 

దంష్ష్రలు పాయణీయం బను దీకొనంత రేష్టియును, దయనీయం ను సమా ప్తె 

ష్షియు, యుష్మదేతంబు సోమంబును ,త్వదీయా వస్థానంబు (పాతస్సవనాదులును, 

వీదు త్యజ్మాంనాది స పధాతువులు అగ్నిప్లో మోక్ట్య షోడళీ వాజపేయాతి 

రా(త్రాపోర్యామంబు లను ౨ సంస్థా భేదంబులును, ద్వాదశాహాది రూపంబు లై 

బహుయాగ సంఘాతరూపంబు లగు సర్వస[త్రంబులు భవదీయ శరీర సంధులు 
నగు. స సోమా సోమంబు లగు యజ్ఞ కతువులు నీవ. మజియు యజన బంధ 

నంబులచే నొప్పుచుందువు. ఆఅదియునుం గాక, 425 

క, వావ రూపివి హవ నేతవు, హవ భో కవు నిఖిల హవ ఫలాధారు6 డవుకా 

హావ రకకుండ వగు నీ, *కవితథమగు నుతు లొనర్తు మయ్య ముకుందా! 

కే, చ _క్తగుణమున సద్భక్తి కి సంభవించు, భక్తి కి యుతముగ( జిత్తంబు భవ్యమగును 

హృదయ పద్మంబునం దోలి నెలు (గ (బడిన, యట్టి ! ఏకు నమస్కారమయ్యవరద! 

మ. అరవిందోదర తావకీన సిత దంష్టాా _గావలగ్న క్షమా 

ధర నద్యబ్లినదాటపియుత సమ _స్రత్మా తలంబొప్పెభా 

సుర కాసార జ లావతీర్హ మదవచ్చుండాల రాడ్డంత శే 

ఖర సంస క్స్ రని నిల పంకజము రేఖం బొల్పు దీపింప(గకా. 428 

1. నిడయు( బోతి యుదర కోటరము నందు 2. కర్ణ రం(ధంబుల (గహప్మాత (హ 

చమసలు (క-ట.డ.బ.రం.) లి. గళమునందు నుపనత్తులును జిహ్వ (క. చ-ద.బ.తం.) 

4. తే. దగు6((బ్రవర్ష్య పా(తయును దంతంబు లందు6, (వాయణీ యోదయనులు శిరమున సవన 

రూపమున: బంచ(పాణముల్ రూఢియగుచు, సథ్య మపసథ్యమును నగ్నిచయన మయ్యె. 

వ. వెండియు ముఖంబు వలన( (దార్ త్రారణ్యగ్నిహో( హవిర్భోక్షణంబు లును, నభివ్య కి 

దీక్షయు, రేతంబున సోమంబును, నవస్థానంబున సవనంబులును, ధాతువుల న ప్రసంస్థలును, సంధుఅ 

సర్వ యాగం బులు నె యొప్పుచుండు. ( పెక్కు (వా(_ప్రతులం దిట్లున్నది. తం.) 

ర. కవితతముగ (హ) 6. సప్యత (క); సపంక (వా.) 
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మజియు, 429 

దతురామ్నాయ వపు ర్విశే ఛష ధర! చంచత్చూకరాకార! సీ 

సిత ద ంష్టార గ పిలగ్న ము మెన ధర రాజిల్ల కా గులా ద్రీం|ద 1 

జత సృంగోవరి లగ్న మేఘము గతిం జాలం ద గొకా సజ నాం 

చిత హృత్పల్వల ?కోల! భూ రమణ! లక్ష్మీనాథ! దేవో తమా! 430 

సమధిక స్థావర జంగ మాత్మక మైన వసుమతీ చక మవక లీల 

నుద్దరింపుము కరుజోపేత చిత్తుండ వగుచు నస్మ న్మాత యయ ధరణి 

మాత యె చెట్లని మది6 దలంచెద వేని. జర్చింప మాకు విశ్యమున కీవు 

జనకు(డ వగుట యుష్మత్పత్ని భూదేవి యగుట మాకును దల్లియయ్యె నిపుడు 

ధరకు సీతోడ(గూడ వందన మొనర్హు,మరణియందును యాజ్జికుండగ్ని నిలుపు 

కరణి మీ తేజ మీ ధరాకాంత యందు, నిలుప ధరణి సవిత్రయై నెగడు6 గాన, 

తలయ రసాతలాంతర గత కితి( _(గమ్మజ నిల్పినట్ట నీ 

కలిత న మెన్న విస్మయము గాదు సమ స్త్ జగత్తు లోలిమై 

నలు గగ జేయు టద్భుతిము గా క మహోన్నతి న్ వొనర్చు “పెం 

పలరిన కార్యముల్ నడుప సన్యులకుం దర మే రమేశ్వరా! 482 

సకల జగ న్నియామక విచక్షణ లీల దనర్చు నట్టి సం 

దక ధర! తావక స్ఫుర దుదారత మంత్ర సము డెన యా 
GG 

బికు( డరణికా హుతాశనుని నిల్చిన కె వడి మన్నివాస మౌ 
షు వ్ 

టకు6 చలపోసి యీ క్షితి దృఢంబుగ నిల్పితివయ్య యీశ్యరా! 488: 

సలలిత వేదశాస్త్ర మయ సౌకరమూరర్తి. దనర్చుచుకా రసా 

తలమున నుండి వెల్వడు నుదారత మేను విదుర్చ( చత్సటో 

చ్చలిత శివాంబు బిందువుల *సాధు తపోజన సత్యలోక వా 

సుల మగు మేము దోంగి పరికుద్ది వహించితి మయ్య మాధవా! 484 

ఉ. విశ్వభవ సితి (ప్రళయ వేళల యందు వికార స త్యముకా 
ఠా అ 

విశ్వము నవ యీ నిఖిల విశ్వము లోలి సృజింతు విందిరా 

దీశ్వర! యీశ! కేశవ! (త్రయామయ! దివ్యశరీర! దేవ! నీ 

శాళ్వపి లీల లిటై వని సన్నుతి సేయ6గ మాకు శక్యమే? 485 

1. రా. జిత లు. గతిం “జెల్యొందె విద్వాజ్జనాంచిత (పవ వా.) ఏ. లోల (హ. వా.) 

అల వెచమయే నెకరమూ ర్తి (క. టు చ బ. 4. డాడుజన సవ (క చ.ట. తది | 

ందవికార తత్యాత క్షా (క చు తడ, ది బం) 
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పంకజోదర నీ వపార కర్ముండవు భవదీయ కర్మాట్లి 1పారమెయ్ర 

నెజింగెద నని మది నిచ్చయించిన వాడు పరికింపంగా మతి భట్టు గాక 

విజ్ఞాని యే చూడ విశ్వంబు నీ యోగ మాయా పయోనిధి మగ్నమౌట 

'దెలిసియు6 దమ బుద్ది దెలియని మూఢుల చెమన నఖిల లో కేశ్వరేశ | 

దాస జనకోటి కతిసౌఖ్య దాయకములు, వితత కరుణా సుధా తరంగితములై న 

నీ కటా కేకణములచే నెజయ మమ్ము(,జూచి సుఖులను జేయవే సుభగ చరిత! 

. అని (బహ్మవాదు లగు స, న్ముని వర్యులు భక్తి యోగమున వినమితులై. 
మనమున మోదము ముప్పిరి,గొనం బొగడిరి భురవిదళిత గో|త్రికా బో[తికా, 

అంతట లిలవోలె జగదాత్యుండు యజ్ఞ వరాహమూర్తి య 

త్యంత గభీర భీషణ మహార్ల వతోయ సమూహము౯ా ఖురా 
(కాంతము( జేసి కమ్మజి ధరాతల మంబుల మీ (6ద నిల్చి వి 

శాంతి వహింస( జేసి గుణశాలి తిరోపితు( డయ నయ్యెడక౯. 498 

మంగళ మైన యీ కథ సమంచిత భక్తి. బఠింప విన్న వా 

రిం గరుణార్హు దృష గని ీహారి చాల (అ్రసన్ను( డెను స 

త్పంగతు( డె న విము(డు (పసన్ను(డు దా నగు నెని వారికికా 
QQ లం 

మంగళముల్ లభించు ననుమానము లే దది గాక వెండియుకా. 439 

* హారి నిజ దాసకోటికి గుహాశయు( డై రమియించు, నట్టి స 

త్చురుషుల కిష్టవస్సు పరిపూర్ణ మనోరథ సిద్దిగల్లు, సు 

సిరమగుచున్న *మోక్ష మఅచేతిది యె చెలువారు నన్న న 
థి ర 
స్టిరతర తుచ్చ *సౌఖ్య ములు సేకురుటల్ మతి చెప్ప సటికికా. 440 

కాన సరోజలోచను జగత్ స్రవనీయ కథా సుధా రసం 

బాసిన యట్టి జిహ్వా రయసదన్య కథా లవణోదకంబులకా 

బానము నేయ. జూచునె సుపర్వ మహీజ మరంద పాన లా 

భాను భవంబు నొందు మధుపంబును( బోవునె వేంప చెట్టకుకా, 441 

. అని మెతేయ మునీంద్రుం, శనఘుడు విదురునకు( జెప్పి నట్టి తెజిం గ 
౦ లు 

రన పౌ(తునకుకా వ్యాసుని,తనయు(డు వినిపించి మజియు6 దగ నిట్లనియెజా. 

1. పారమరయ (వహ) పారమేద (వా.ట.డ.) 2. తదాశ్రయుండై (హ) కి. ము క్తియను సిద్ధ డె 

ముగా (హ) 4. వసువులు (క-.బ.తం.) ర్. జగ ద్ధితమైన (క.ట.జ.) 6. యితరానుక థా (క.బ.తం.) 
లు 
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అధ్మాంయ యు - ౧ 

అని చెప్పిన విని మైతే, యుని( గని విదురుండు వల్కు నుత్తమ మగు నా 

దనుజ కులాంతకు చరితము, విని తనియదు నా మనంబు విమల చరి(త్రా! 448 

సవన వరాహమూర్తి కథ సర్వము న దయ వింటి వెండియుకా 

వివరముగా వినం బలుకవే గుణసాం[ద ముసీం(ద్ర ! చంద్ర! మా 

ధవ గుణ కీ ర్తనామృత వితానము క ర్లపుటాంజలికా వెస౯ా 

జవిగొన కేల మాను జనసంతతికికా భవతాప వేదనల్. 444 

కావున, 445 

(శ్రీహరి యజ్ఞవరాహ రూవము( దాల్చి మించి హిరణ్యాకు( (ద్రుంచె ననుచు 
నప్పుడు మునినాథ ! చెప్పితి నా తోడ న వ్వరాహంబు దంష్టాగమునను 

ధరణి నెబ్బంగిని ధరియించె హరికి హారక్యాక్లు తోక వై రమున కేమి 

కారణ మసుర న గతి సంహరించె దా నింతయు నెటి(గంపు మిద్దచ రిత | 

ఆనిన మైతేయ ముని విదురునకు ననియె,హరికథా కర్ణనమునం బెంపారునీకు 

జన్మ ఫల సిద్ది యగుటకు సందియంబు, వలదు హరిమాయ విధికైన 

వశమె తెలియ. 

అనఘాత్మ ! నన్ను నీ వడి, గిన యీ కథ (ధ్రువుండు విష్ణు కీర్తన పరతన్ 

దనరిన నారదు నడుగ న, తని కత శేడెజింగింప హరికథా (శవణమునకా, 

దంగధరు6 బెల్చ డాకౌల. దన్ని (ధువుండు, నిందు నందును వాసికి నె3 కె నట్టి 

విష్ణు సంకీర్తనం బరవిందభవుడు, దివిజులకు 6 జెపె ప్పె నది నీకు(6 చేట పటుతు, 

వ. ఆకర్టింపుము. 445 

సీం 

ENN, 

మె తేయుండు విదురునకు హిరణ్యాకు హిరణ్య కశిపుల జననమునకు( 

గారణం బైన వృతాంతం బెతింగించుట 

బలిసి దక్షప్రజాపతి తనూభవ దితి సంతాన వాంఛ "చి త్రమున( బొడమ 

నొకనాండు పుష్పసాయక శర నిర్భిన్న భావయై విరహతాపమున వచ్చి 

పతి సమాగమ వాంఛ (పభవింప నిజనాథు సన్నిధి నిలిచి యస్టలిత నియతి 

నగ్నిజిహ్వూుండును యజారధీశుండును నగు విమ్లు దన చి త్రమందు నిలిపి 

1. డెటీ(గంచె (క. బ.) 2. దా౭ జింతతోడ (హం) 
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తే, తగ( బయస్సున నగ్నిహో తంబు" చేసి,కమల హితు(డ సెల సంగతు డుగా (గ 

హోమ శాలాంగణమున( గూర్చున్న విభు, గశ్యపుని( గాంచి వినయ 
వాక్యముల ననియె. 450 

చ. గజవిభుం డుద్దతి న్నన(టికంబముల న్విదళించు లీల. జి 

తజుండు (ప్రసూనసాయక వితానముచేత మదియ చి_త్రముకా 

గజివిజిచేసి పెకా వగల. గా జీయ వెట్టంగ నాథ! నీ పదాం 

బుజముల గాన వచ్చితి _బభుత్వ మెలర్పంగ నన్ను? గావవే! 451 

వ. అదియునుం గాక నాతోడి సవతులెల్లను భవ త్క్బృపా విశేషంబున గర్భా 

ధానంబులు వడసి నిర్భరానందంబున నుండం జూచి శ్లోక వ్యాకులిత చిత్తనై 

యున్న నన్ను రక్షించుట పరమ ధర్మంబు. నీవు విద్వాంసుండవు. నీ యజుం 

గని యర్గంబు గలదె? సీ వంటి *సత్పురుషు లా రృలై నవారి కోర్కులు వ్యర్థం 

బులు గాకుండం దీర్చుట *ధర్మం బని వెండియు "నిట్లనియె. 152 

క, పతిసన్మానము వడసిన, సతులకు నభిమత 'ఫలార్డ సంసిద్దియు నూ 

రితయశము6 గలిగి లోక, స్తుత మె చలువారుచుండు( జు వ్వె! మహాత్మా! 4583 
(తో 

క, తన ధర్మపత్ని వలనను, మునుకొని తాం బుత్ర రూపమున నుదయించుకా 

విను 6దీసముచే దీపిం, చిన దీపము రెండు 7గాదె? శిఖి యొక టయ్యుకా,4ర్4 

క. కావున నీ యర్హమ “యా, త్మావై పుత్రి యని వేదతతులం దోలికా 

వావిరి6 బలుక(గ వినవే! ధీవర! నను6 గావు మరధికదీనం గరుణకా. 455 

చ. వర కరుణామతిక దుహితృ వత్సలతం దనరారు నట్ట మ 

ద్నురు6 డొకనా6డు మమ్ము6 దన కూ6తుల నందం బిల్చి మీ మనో 

హరు నెతిగింపు( డిత్తు( గమలాననలార! యటన్న నందులో.6 

బురుషవరెణ్య! మేము సదుమువ్వుర మరి్మలి నికా వరింపమే, 456 

క. దితి యీ గతిం గామ విమో, హితమతి బహు వచనముల హృదీవని( బలుకకా 
ధృతి గృపణ( బతి[వత నిజ, సతింగని కళ్యపుండు పలికె సల్లాపమునకా, 457 

వ. నీవు నెప్పిన యట్ల పకమషులకు నంగనల వలన ధర్మార్థ కామంబులు సిద్దించు. 

కర్ణ ధారుండు నావచేతం బయోధి( గడుచు చందంబున గృహ మేధి సర్వా_శమ 

టు IN INI 

1. దరి ర్చి (క. చ.ట. జ. ద.) 2. విమల (హ. తం. వా. ) వీ. మహా నుభావులై న సత్పురుషులు 

(క. తం.వా -) 4. పర మధర్మం బని (క .ట.తం. ) ర్, పదార్థ (హ. వా* ) 6. దీపమందుముట్టిం చిన, 

(క* *“చ.ట.త.తం.వా. )T గావె (తం. వా.క .చ.ట.త.) ర. యొక డయ్యు 5 కా (తం). 

[14] 
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క, 
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వాసుల నరసి రక్షింపుచు నిజా(శ్రమంబున వ్యసనార్హ వంబు( దరియించు. భార్య 

పురుషునందు నర్గంబు. భార్యయందు సకల గృహకార్య భారంబునుం జేర్చి 

పురుషుండు ేనిశ్చింతుండై సుఖియింపుచుండు. మజియు నితర్మాశమ దుర్ద 

యంబు లె న యిందియ శ్శతువర్గంబుల భార్యా సమేతుండె న గృహసుండు 
షు hy 6౬ (ఖు 

దుర్గాధిపతి మైన రాజు శ్యతుసంఘంబుల జయించు చందంబున లీలామా(త్రం 

బునం జయించు. ఇట్టి కళ(త్రంబునకుం (బత్యుపకారంబు "నేయ సకల గుణాభి 

రాము లగు సత్పురుషులు నూ జేండకును జన్మాంతరంబులకు నె న సమర్లులు 
గ | క థి 

గా రనిన మము. బోటి వారల సేయ నోపుదురే? అయిన నీ మనంబునం గల 

దుఃఖంబు దక్కు మని యిట్లనియె, - 408 

తరళలోచన! నీవు సంతాన వాంఛ. జేసి వచ్చితి వౌ. గుణళీల వర్త 

నములు గల భార్య మనమున నమరు కోరి, దవిలి తీర్చుట పతికి గర్శవ్య 

మరయ. 

తరుణీ! యొక్క ముహూర్త ముండు మిది సంధ్యాకాల మి క్కాలమం 

దరయకా భూతగణావృతుం డగుచు గామారాతి లీలకా వృ షే 

శ్వరయానంబున సంచరించుట నభావ్యం బయ్యె నీ య్యుగవే 

ళ రమింపంగ నిషిధకర్య మగు నేలా? ధర్మము౯ వీడ (గకా. 460 

=. అరవిందానన! వీడె సీ వమజ(ది లీలాటోప రుద క్షమా 

చర రుంరూనిల ధూత పాంను పటల చృన్నుండు ధూమెిక దు 

ర్భర విద్యోదిత కీర ఘ్ఫీషణ జటా బదుండు భస్మావలి 
కు ధి 

ప రుచిన్చార సువర -?కరు( డగుచుకా భాసిలు నత్యు(గు(డె . 461 
ద (వెడి) (౨5) ౧౧ యి 

అనల సుధాకర రవి లో, చనములు వికసింవంజేసి సవమధికరోషం 

ఖున6 జూచుచున్న వాండదె, వనితా! బంధుత్వ మరయీివలవరదె సుమ్మ్! 462 

ఆతనికి. దలపోయ హితా, హితులును సన్మాన్యులును *విహీనులు నతిగ 
రి తులును లే రీశుండు సమ, మతియును నిఖిలె క భూతమయు(డె యుంటకా. 
లా QQ 0 

- కావున మృద్భాత భవ, ద్రేవరు€ డని తరుణి! నీ మదిం జూడకు మా 

దేవాది దేవు. (దిజగ, త్పావను నిఖిల కనేత భగవంతు హారుకాం 464 
Qe 

DORR MANNE MINE ~ 

1. సన్యన భరుండె (క. ద) ల్ల. వర్జుండును నె (త.తం.) కి. వలవదు సుమ్మీ (తం.వా.) 
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వ. 

వొ 

(గ 

ఏమును సత్పురుషు లై న 'విజ్ఞానవంతులును భు కభోగం బె దూరతోన్య న 
cn దః అబల యి అవవ 

మెన పుష్పమాలికయునుం బోలె న మ్మహాత్ముని చరణారవిందిజనిత యెన 
షా యు 

యవిద్య ననుసరించి వర్తింతుము. అదియునుం గాక, | 465 

- అద ఎవ్వని కరుణ IC బ్యాం[దాది దిక్సాలవరు లాత్మపద వె భవముల( దనరి 

రెన్వని యాజ్ఞ వహించి వర్తించును విశ్వశేత్ర యగు నవిద్య యెపుడు 

నెవ్యని మహిమంబు లిట్లి వట్లివి యని తర్కింపలేవు వేదంబు లె న 
ర రు యు 

నెవ్వని సేవింతు రెల్ల వారును సమా నాధిక రహితు( డె యలరు నెవ్వ 
౧౧ యి 

. డట్టి దేవుని (ద్రిపుర సంహారకరుని, నస్టిమాలాధరుండు భిక్షొశనుండు 

భూతిలిపాంగు.6 డుుగ పరేతభూమి, వాసు6 డని యసహసించెడి వారు మటియు. 

ధర శునక భోగ్యమును నిహ, పరదూరము నై న తను వీపాదేయముగా 

నెలీ నమ్మి వస్త్ర మాల్యా, భరణంబు లలంకరించు పామర జనులుకా. 467 

ఘన నిర్భాగ్యులుగా మది గను మని యీ రీతి. (వీయకు (6 గళ్యపు( డెజింగిం 

చిన దితి (గ్రమ్మజ. బలికెను, మనసిజసాయక విభిన్న మానస యగుచుకా. 466 

మునుకొని లజ్ఞా వనత వ,దన య ప్రాణేశు కొంగు దాలిమి దూలం 

బన6(6గెనియి వారకామిని, యనువున వినిషిద్ద కర్మమం దభిముఖ్ యె. 469 

ఇటు చేసిన భార్యానిర్స ౩ధంబునకుం దొలంగనేరక యీ శ్వరునకు .నమస్కా 
na) 

రంబు గావించి, యేకాంతంబున నిజకాంతా సంగమంబు దీర్చి, సంగమానంత 

రంబున వారి, స్నాతుం డె పాణాయామంబు చేసి, విరజంబు సనాతనంబు 
QQ 

నైన బ్రహ్మ గాయత్రి జపియించె నంత, 410 

. దితియును నిషిద కర్మ, సితికె మదిలోన సిగు చిట్రాడ(గ నా 
a Gp CC Oy లు 

నతవదన యగుచు నా పశు, పతివలని భయంబు *దక్కి- పరమప్రీతి౯. 471 

టు టం టు లుకు లలు లక.. 

1. విద్వాంసులును (క.తం.) 2. సేవికయగు నవిద్యాదేవి (డ) వందనాభిలాషిణియైన విద్యాదేవి 

(తం) “వయం (ఎవతె ర్యచ్చరణా పవిద్ధా మాశాస్మహేఒజాం బతభు క్రభోగామ్”” (మూలము) 14-26. 

తె. పాధయముగా (హవా. పెక్కు (వాత(పతులు) శ. గల్లి (తం.వా.) 
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1 క. అర్భకులు లేని దగుటను, గర్భము నిజ నాథువలస6 గమలానన కా 

విర్భూత మైన( !గరము వి, నిర్భర పరితోష మాత్మ నెలకొన నుండెళా. 472 

వ. అంత( గశరపుండు దత్కాల సముచిత సంధ్యా వందనంబులు దీర్చి, 4173 

క. *ఆ చెలికి గర్భచిహ్నము, దోంచిన6 బరితోష మాత్మ? దొడర(గ నా మా 

రీచుండు నిజ తలోదరి 4 జూచి యకర్మమున కాత్మ (సుక్కుచు. బలి కె౯ా.474 

మ. సతి! నీ చేగతి నింద కోడక మనోజాకేకు కోదండ ని 

రత నారాచ పరంపరా హత విశీర స్వాంత వె పాపసం 
శై రా యా 

గతి లజ్జా భయ ధర్మముల్ విడిచి దుష్కాలంబు నందే రమిం 

చితి బలి కా వెలయాలికె వడిని దుశ్శీల (కియా లోలతకా. 475 

క, ఈ*సతి! విను భూతగణ (పే, రితు లె కిరుద్రానుచరులు పృథు శ కి సమ 
Qe te] 

న్వితు ల్వుగకర్యు లతిశౌ,ర్యతములు భ(దానుభ(ద్రులను నామములకా. 476 

క. పరంగిన దర్చోదతు లి,ద్లజు కొడుకులు నీకు బుటి ధరణికి (వేగా 
(లు © రు QQ 

నిరతము బుధజన పేడా,పరులై వర్తింతు రాత్మబల గర్వమునకా. 477 

తే, అట్టి దుష్కూర్ములకును మహాత్యు లలిగి, విశ్వవిదు. డైన హరికిని విన్నవింప 

నతడు గోపించి హరి కులిశాయుధమున, గిరులంగూల్చిన గతి వారి ధరణి. 

గూల్పు. 478 

క, అని కశ్యపు6 డెజింగించిన, విని దితి భయ మంది చాల విహ్యలమతి యె 

తన హృదయేప ముకాబ్దము, గను(గొని యిట్లనియె విగతకౌతుక యగుచుకా. 
MORON MINNIE ISS SIO IMI IN A 

f ఆం.వా. (పతులందు మూలానుసారముగా సీ థాగ మున్నది. 

వ. కళ్యపుం గనుగొసి యిట్లనియె. నమస్త భూతపతి యెన పరమేళ్వరుండు నా చేసిన యప 

ఏ సహించి మ దర్భ పరిపాలనంబు సెయంగాక. ర్యుదుండును, మహాత్ముండును స్వయం(పకా 
(a 

డును, సకామజన ఫల(_పాపకుండును, నిషా_మజన మోక్ష (ప్రదుండును, న్యస్త 
అ ల ది 

యుద ఉవదుండును, దువ ఇత్షకుండును, బర మాత్ముండును, జగ దంతర్యామియు, 
లు 

నిషా_ముండును, భక్రసులభుండును, భగవంతుందును నగు నప్పరమే్యూరునకు 

పె తాద్సావో భగవానమువంను[గవాః వాాధ సాంప+నుకంపాంనాం 
ఐ బి లి 

1. కర్మ వినిచాచ (హ. త్రం. వా.) ౨. ఆ చెలువ గర్భచిహ్నాము లేచిన6 బరితోష మాత్మ 

నేపారక (తం) ఆ చెలికి (వా) 

* ఈ పద్యము (హ)లో లేదు. మూలమున అభ్యదావభ్యదు లని యున్నది. 

ల పు_తానుచరులు (వాత (ప్రతులు) 
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చ 

1వ, 

ధర సుజనాపరాధు లగు తామసచిత్తుల కెందు నాయువు౯ా 

సిరియు నశించి పోవు మృతి సేకుటు శ(తుల చేత నింత యౌ 

నరయ(గ నిక్కువంబు భవ దాత్మజు లార్యుల కెగ్గు "సేయ భూ 

సురుల [కుధాగ్ని పొల్పడక శోభస మౌ హరి చేతి పంచతకా. 480 

అనవుడు ( గశ పుండు గమలానన కిట్లను నింతి ! సీవు చే 

సిన విపరీత కర్మమున. జేకుణె నిట్టి యవస్స దీనికికా 

మనమున. దాప *మొందకుము మాధవు పాద సరోజయుగ్మ చిం 

తనమును జేసియుకా నను ముదంబున( గెల్బుటం జేసియుం దగకా, 481 

రమణీ [ నీ సుతులందు హిరణ్యక శిపు, వలన నుదయించువారిలోపల ముకుంద 

పద సరోజాత విన్య స్త భావు. డై న,దనయు( డుదయింప(గల( డతిధార్మికుండు. 

మజియును, 488 

. ఘన పుణ్యు(డు నన్వయ పా, వను( డగు న ప్పుణ్యతముని వర కీరి లతల్ 

వనజ భవాండోదర మె, ల్లను నిండ(గ( బర్వు బుధలలాముం డగుటకా. 481 

+. వామలోచన! వినుము దుర్వుర్ల హేమ, మగ్ని 5స్ప్టటమున6 బరిశుద మె వెలుంగు 
ణ్ ధియా 

నట్లు దుష్టాత్మోసంభవు(. డయ్యు వంశ, పావనుం డగు హరిపాద భక్తుండౌట. 

. అంచి తాష్టాంగ యోగ (క్రియాకలాపు, లైన యోగీశ్వరులు న మ్మహానుభావు 
చతుర శీల స్వభావ విజ్ఞాన సరణి (,దాము( జరి యింప నాత్మల(దల(తు రెపుడు. 

. ఆ మహితాత్మకుండు సుగుణాంబుధి భాగవతో త్తముండు ల 

కీ మహిళాధినాథు. దుల సీదశదాము( బరేశు నాత్మ హృ 

త్రామరసంబునందు 6 (బమదంబున నిల్చి తదన్య వ_సువుం 

దా మదిలో హసించు హరి దాన్యవిహార వినిశ్చితాత్ము. డై . 487 

అటి నీ ప్వాతుండు, 488 
లు 

అ వ వబ ఎ జ ల్ల స ఖమ స సమ మ. 

1. ఎగుఃజేయ భూ, నురుల (కుదగ్ని పాల్పడక శోభనమా హరిచేతి పంచతకా (హు వా.) 

(ఇదియే మూలానుసారి); కృదగ్ని (వా); సేసినన్, గరుణను వారు వారి మది. గె కొని కావ నను 

(గహింపరే (తం) ఏ. మొందుటను (క. చ. తం.) ౨. ముఖమున (ట. త.ద.బ.! 4. సంగ తుండయ్యు 

(జ) ర్. నతులకీల (హ. తం. వా.) 

+ ఈవచనము హ. లోను, కొన్ని తాళప(ఆ (పతులలోను 486 వ పద్యమునకు ముందున్నది. . 
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కం మహిత దేహాద్యభిమానంబు దిగనాడి *ేచిబుతతనమున సుకీలుం డగుచు? 

బరసమృద్రికి నాత్మ బరితోష ముదుచు6 బరదుఃఖమునకు 6 దాపమును బొందు 

సీ విశ్వమంతయు నే విభుమయ మని యెవ్వని కరుణచే నెజు(గ నయ్యె 

నటి యీశ్వరుని( దా నాత్మసాక్షిగ మోద మడరంగ.6 జూచు ననన్యదృష్షి 
లు రు 

తె, నతినిదాఘో(గ సమయంబునందు నిఖిల,జంతుసంతాప మణ(గించు చం(దు మాడ్కి- 

UA 

నఖిల జగముల దుఃఖంబు అసనయించు, రూడి మీజ నజాతవిరోధి యగుచు. 

మతియు హరిధ్యాన నిష్టా గరిమ్షం డగు న మ్మహాభాగ వతాగ్రగణ్యుండు. 
విమలాంతరంగ బహిరం, గములను స్వేచ్చానురూప కలితుం డగు నా 

కమలాధిశ్వరు కుండల,రమణీయ ముఖంబు( జూచు (బమదం బెసంగకా.490 

మజీయు నీ విశ్వ మా హరిమయముగా (గ, మనములోపల( దలచు న 

| మ్మనునిభుండు 

మను మహాత్ములలోన నీమనుమ(డధికు(, డన(గ నుతి కెక్కు-ననుచు 

గళ్యపుండు వలుక, 

. విని తన తనయులు మధుసూ,దనుచే హతు లగుదు రనుచుందన మనుమడు స 

జననుత భాగవతుం డగు, ననుచు మదిం జాల దుఃఖహర్ష ము లొదవకా. 402 

. ఉండునంత నా దితియు6 గశ్యపు వీర్య సంభృతం బైన గర్భంబు దుర్భర 

తేజోభిరామంబును, నన్యతేజో విరామంబును, దినదిన ప్రవర్ణమానంబు నై 

నివ్వటిల్ల నిజోదర సితుతె న కుమారు లమరదమనులై వ రింపగల రని 
౧ @ ర్లు యా అలి 

చింతింపుచు గర్భంబు శత వర్ష ంబులు ధరియించి యున్న యనంతరంబ. 498 

అధాబ్బాయము._2౫ 

ఆ దితిగర్భమందు రుచిరాళ్ళతితో నొక కేజ మన్య శే 

జో చమ లీల వెల్యడి వసుంధరయుకా గగనంబు నిండి సం 

ఛాదిత పద్యబాంధవ నిశాకర దీప్పులు గల్లి కినూచికా 

భేద మహో(గ సంతమస భీషణ మెన భయాకులాత్యులె . 494 
షా యా 

అమరణగణంబు లెల్ల ( గమలాసనుపాలికి నేగి తత్పదా 

బ్రములకు (మొక్కి యంజలులు ఫాలముల౦ గదియంగ. జేర్చించి 

తముల భయంబు సంభమము( దార్కాన నిటని విన్నవించి రో 
ఆహా ధా 

యమరకులా(గగణా! దురితారవ తారణ! సృషి కారణా! 495 
ధ్ర ట 

పిఎ వ ఎ ఎనన NININREONINNNIM NN 

1. చిరతరాలంవబ శీలుండగుచు (తం. వా.) “అలంపట శ్రీలధరః' అని మూలము (14. £9) 

2. జనముల (క. చ. పే. త. చ.) తి. యన్నదు ర్భేద (హృ 
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ఉ. నీవు చరాచర |ప్రచయ నేతవు ధాతవు సర్వ లోకవా 

లావళి మౌళిభూషణు(డ వంచితమూ ర్రివి దేవదేవ! వా 

ణజీవర! యా యజాండమున నీవు నెజుంగని యర మున్నదే? 

భావమునం దలంపుము విపన్నుల మమ్ము భవ(త్సపన్నులకా. 496 

వ. దేవా! కార్యరూ సం బగు చేతనా చేతనాత్మక (పపంచంబునకు( గారణుం 

డవైన నీచేత సమస్త భువనంబులును సృృజియింపంబ డె. నీవు సర్వభూతాత్క్మ 

భావ విదుండవు. లోకనాథ శిఖామణి భూతుండవు. విజ్ఞాన వీర్యుండవు. 

అవిద్యం జేసి యిట్టి (సష్రృరూపంబు నొందితి. గృహీత రజో గుణుండవు. 

సనీయందు6౬ [బపంచంబు లీనం బె యుండు. సుపక్య యోగంబు నొంది నిష్కా 

ములె ధ్యానంబున ని న్నరయుచు నిర్షిత శ్వానేంద్రియాత్ములై భవత్ప్చనా 

చంబు వడసిన వారలకుం బరాభవంబు లెక్క_డివి? ఎవ్వని వాగ్దాలంబుచే( బాళ 

బద్దంబు లైన పశువుల చందంబున నిఖిల జీవులు వర్తింతు రట్టి నీకు నమస్క_ 

రించెదము. అహోరాత్ర విభాగాభావంబున లు ప్రకర్మంబు లగు లోకంబులకు 

సమంబు గావింపుము. శరణాగతుల మయిన మమ్ము నతిశయ కరుణారస పరి 

పూర్ణంబు లగు కటాత్షంబుల నీకీంచి రక్షింపుము. కశ్యపవీర్యంబు దితి గర్భం 

బున నుండి సకల దిగ్యలయంబు నా[క్రమించి దారువందు వహ్నిచందంబున 

లీనం బె (పవృదం బగుచున్న దని విన్నవించిన బృందారక సందోహంబులకు 
యు ధి 

నానందంబు గందళింప నరవిందనందనుం డిట్లనియె, 497 

--- సనక సనందనాదులు వైకుంఠమున కరుగుట ;--. 

క గీర్వాణులార: యుష్మ, త్పూర్యజు లాత్మీయ సుతులు పుణ్యులు విచర 

న్నిర్వాణులు సనకాదులు, సర్వంకష శేముషీ విచకణు లెందుకా. 498. 

క, వారలు నిస్ఫృహు లగుచు న, వారణ భువనంబు లెల్ల వడి (6 (గుమ్మరుచుకా 

వరు లొకనా(డు భ కిక, శ రమణీశ్వర పదాబ సేవానిరతిక౯. 499 

చ. చనిచని కాంచి రంత బుధస త్రము లంచిత నిత్య దివ్య థో 

భన విభవాభిరామము(, (బసన్నజన _స్తవసీయ నామముజా, 

జననవిరామ, మార్యజన సన్నుత భూమము, భ_కలోక పా 

లన గుణధామముం, బురలలామము(, జారు వికుంఠ ధామముకా. 500 

1. కార్యకారణ రూపం బగు (క. చ. ట+ త. జ. డద. ఐ.) 
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ఉష, 

శ్రీమహాభాగవతము 

ఆ మహనీయ పట్టణ మునందు వసించెడు వార లాత్మ ని 

ష్కామఫలంబె సత్సలముగా( దలపోసి ముముకు ధర్ము లె 
గ యి 

శ్రీ మహిళాధిపాం్యఘి సరసీరుహ పూజ లొనర్బుచుకా మహో 
దామ తదీయ రూపములు దాల్చి సుఖింపుచు నుందు రెప్పుడుకా. 501 

విగత రజ నమో గుణు (డు వి(శుత చారు యశుండు శుద్ద స 

_త్వగుణు( డజుం డనాది భగవంతుం డజనంతు( డనంత ళకియుక్షా 

నిగమచయా ఎత పెద్యుండు వినిశ్చల నిర్మల ధర్మ మూర్తి యై 

తగు హరి సేవ( బెం పెసంగు. ద న్నగరోపవనమ్ము నిమ్ములక. 502 

మణియు: గై వల్యంబు మూర్తీభవించిన తెజంగునం బోలుపారుచు, నై (శేయ 
యా 

సనామంబుష నభిరామం బె, సతతంబును : నకల థ ధర్మంబులు గలిగి, యర్ణి 

జనంబుల మనంబుఆ ఘనంబులుగ నీరిక లె లెత్తిస ఏ కోరికలు సారికెలు గొన 

నొసంగుచుల, గ గామ దోహన హితంబులుం, బుష్ప ఫల భరితంబులు నై తసర్వు 

సంతానవన తానంబులును, సమంచికవసంత సమయ సౌభాగ్యసంప దభి 

శోభిత వాసంతికా కుసుమవిసర పరిమళ మిళిత గళిత మకరంద లలితామోద 

ముదిత హృదయులై యఖండ తేజోనిధి యగు పుండరీకాకు చరిత్రంబు 
లుగ్గడింప లేక ఖండితజ్ఞాను లై_నను, నిరతిశయ విషయసుఖానుభవ కారణం 

బగుట నిందిరా సుందరీ రమణు చరణనేవా విరమణకారి యగు నని తలంచి, 

తద్దంధ (నాపక గంధవహునిం దిరస్కరించి, నారాయణ భజన పరాయణు తె 

చరియించు సుందరీ యు కులై న వై మానికులును, వైమానిక మానసోల్చేకం 

బుగం బారావత హంస సారస శుక పిక చాతక తి త్రిరి మయూర రథాంగ 

ముఖ్య విహంగ కోలాహాల విరామంబుగా నరవిందనయన కథాగానంబు 

లనూనంబుగా మొరయు మదవదిందిందిరసందోహకలిత పుష్పవల్లీ మతల్లి 

కలును, నకుంరఠితచరి[తుం డైన వికుంఠనిలయుని కంఠంబునం దేజరిల్లు 

విలసిత తులసీదామంబుం గనుంగొని యీ తులసీమాల్యంబు హరిగళ 

విలగ్నంబై యుండు సౌ భాగ్యంబు వడయుట కేమి తపంబు గా గావించెనో ! యని 

బహూకరించు చందంబున నొప్పు చందన మందార కుం దారవింద పున్నాగ 

నాగ వకు కాళోక కురవ కోత్సల పారిజాతాది [ప్రసూన మంజరులును, మంజరీ 

పుంజ రంజిత నికుంజంబులయందు నుత్తుంగ పీన కుచభా రాకంపిత మధ్యం 

బులు, కటి తట కనక మేఖలా కలాప నినదోపలాలిత నీల దుకూల శోభిత 

1. మూ వియు, నగు హరిపేర...... అన్న గరఠోప (డ. తం. వా. అ a a 
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పృథు నితంబభరాలసయాన హసిత కలహంస మయూరా గమనంబులు, నసమ 

శరకుసుమశర విలసితంబు నపహసించు నయ నక మలంబులునుం గలిగిన సుందరీ 

సందోహాంబులం దగిలి,కందర్చ కేళీవిహారంబుల నానందంబునొందక ముకుంద 

చరణార వింద సేవాపరిలబ్జ మరకత వైడూర్య హమమయయ విమానారూఢులై 

హరి దాసులు విహరించు పుణ్య [పదేశంబులును, నిందిరా సుందరి తై 9లోక్య 

సౌందర్య ఖనియైన మనోహరమూ ర్తి ధరియించి రమణీయ రణిత మణి నూపుర 

చరణారవింద యె, నిజ హృదయేశ్వరుం డైన సర్వేశ్వరుని మందిరంబు లోనం 

జాంచల్య దోష రాహిత్యంబున వర్తిం పం గర కమల (భమణీకృత లీలాంబుజాతో 

యె తన నీడ కాంచన సృటికమయ కుడ్య (పదేశంబులం (బతిఫలింప శ్రీని కేత 

నుని నికేతనసమ్మార్థన చై_౦క ర్యంబు పరమ ధర్మం బని తెలుపు చందంబునం 

జూపట్టుచు, నిజ వనంబునం దనరు సౌరభాభిరామంబులగు తులసీదళ దామంబుల 

నాత్మ నాయకుని చరణారవిందంబుల నర్చింపుచు, నొసటి మృగమదపు 'టసలున 

మసలుకొని తుంపెసలాడు కురులును, లలిత తిల(పసూన రుచిరాభ నాసను 

దనరు మోము (దామర విమల సలిలంబులం |బతిబింబింప నిజ మనోనాయకు 

చేతం జుంబితం బగుటంగా6 దలంచి, లజ్ఞావనత వదన యె యుండం జేయు 

(పవాళలతికా కులంబు లైన కూలంబులు గల నడబావులును గలిగి, పుణ్యంబునకు 

శరణ్యంబు, ధర్మంబులకు నిర్మల స్థానంబు, సుకృత మూలంబునకు నాలవాలం 

బునై పొలుపొందు చుండు. 508 

చం హరివిముఖాత్ము లన్యవిషయాదృత చిత్తులు( బాపవ ర్హులుకా 

=వ్ అన నిరయ నిపపాత 'పహాతువును నింద్య చరిత్రము నైన దుష్క-_థా 

నిరతి. జరించు వారలును నేరరు పొంద6గ నిందిరా మనో 

హర చరణారవింద భజనాత్మకు లుండెడు గొండి నారయకా. 504 

వ. వెండియు, 505 

చ. హరిం బరమేశుం గేశవు ననంతు భజింప(గ ధర్మత త్త ది 

పరిణతి సాధనం బగు స్వభావము దాల్చిన యట్టి మర్యు లా 

సరసిజనే(తు మాయను భృశంబుగ మోహితు లై తధం(ఘి పం 

కరుహము లర్జిమై గొలువ గానమి( బొందరు తత్చ్పదంబునకా,. 506 

MOMMA లో లం లట ల ల లు Nm తాం త మ జ్య క we 

1. టసమున (హ. కొన్ని (వాత (పతులు) 
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చ. శేమజియు సరోరుహోదరుని మంగళ దివ్య కథానులాప ని 
ర్భర 'పరితోష బాషకణ బంధుర చారు కపోల గద్గద 

సంర పులకీకృతాంగు అగువారును నిస్పృహచిత్తులు 2న్నహం 

కరణవిదూరు శేలుందురు సుకర్కుల యుండెడు పుణ్య భూములకా, 507 

వ. అందు, 508 

మ. వర వై కుంఠము సారసాకరము, దివ్య స్వర్ణ శాలాంక గో 

పుర హర్మ్యావృత మైన తద్భవన మంభోజంబు, తన్మంది రాం 

తర విభ్రాజిత భోగి కర్ణిక, దదుద్య ద్భోగ పర్యంకమం 
దిరవొందకా వసి సియించు మాధవుండు దా నేపారు భృంగాకృతికా, 509 

వ. అంత, 510 

® హరిచే( బాలిత మైన కాంచన విమానారూఢ మైనట్టి న 
త్పురుషానికముచేం దనరి ఏిభవాపూర్ణ (ప్రభావోన్నతికా 

గర మొప్పారు తదీయ ధామము జగత్క-ళ్యాణ మూర్తుల్ మునీ 
శ్వరు లర్థి౯ నిజ యోగభ క్తి ( బరితోష స్వాంతు లై చెచ్చెరకా. 511 

వ. డాయం జని, 512 

చ, మరకత రత్నతోరణ సమంచిత కుడ్య కవాట గేహళీ 
విరచిత కక్యుషట్క-_ మరవింద దళాక్ష విలోకనోత్సవా 
దరమతి నన్యముం గనక దాంటి యనంతర కక్యయందు ని 

ద్రఅను దదియ పాలుర నుదార సమాన వయో విశేషులకా. 518 

ఎం కాంచన నవరత్న కటకాంగుళీయక హారి కేయూర మంజీర ధరుల 
గమనీయ సౌరభాగత మత్త మధుకర కలిత సద్వనమాలికా విరాజి 
కోర స్థ్సలుల, గదాధారుల. ఘన చతుర్చాహుల, నున్నతోత్సావా మతుల 
నారూఢ రోషానలారుణితాతుల, (భూలతా కౌటిల్య ఫాలతలుల 

తే, వేత్రదండాభిరాముల వెలయు న ము కుంద కుద్దాంత మందిరాళింద భూమి 
నున్నయిద్దణ సనకాది యోగివరులు,చూచుచును వృద్దులయ్యు నానుభగమతులు . 

వ క, ధిరత( బంచాబ్దముల కు, మారకుళై కాన బడుచు మనమున శంకక్షా 
గూరక చతురాత్మకు లని, వారిత గమనముల డాయ వచ్చిన నెమరకా. 516 
om 

ప లర Es wa ష్ స్థహంకరణ (హ. తం. వా.) వ్ర. లున్నగు 
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ర్త 

(క. త. బ. తం.) 4. పూరంబులచే ( 

(శ్రీ లలనేశ్వర దర్శన, లాలసు లై యేగు బుధ లలాముల నతిదు 

శీలత దద్వచన (ప్రతి, కూల మతిన్ బోవకుండ( శేగుటిలాత్మకు వై. 515 
pn 

వారించిన వారలు బృం, డారకు లీక్షించుచుండ దారుణ పటు రో 

షారుణితాంబకు లై రొద, వారించుచు వారు నచటి వారును విన(గన్. 517 

ఇట్ల నిరి, p18 

. పరము ననంతు భ కృపరిపాలు సుహృ త్తము నిష్తు నీశ్వర 

కరు భజియింప( గోరి యనివారణ నిం దరుడేర నిచ్చలుకా 

భరిత ముదాతు లై కొలువ( బాయక తద్భజనాంతరాయ త్త 

త్సరమతి మాకు నిప్పు శరిపగ్ష దురాత్ముల నేండు గంటిరే ? 519 
G 

అని మజియు సనక సనందనాదులు జయవిజయులం జూచి యిట్ల నిరి. మీ మనం 

బుల స్వామి హితార్థం బె నిష్క_పట వర్తనుల మైన మా బోంటులం గుహక 

వృత్తిం గల యితర జనంబులు భవత్సదనంబు (సవేశింతురో యను శంకంజేసి 

కొొందఅం (బవేశింపం జేయుటయు( గొందజణ వారించుటయును దౌవారిక 

స్వభావం బని వారింప. దలంచితిరేని (ప్రశాంత దివ్యమంగళ విగ్రహుండును,గత 

విగ హుండును, భగ వంతుండును,విశ్వ గర్భుండును నైన యీ శ్వరుండు (ప్రాహ్యం 

బును, [పాపకంబును, (సొప్రియు నను భదశళూన్యుండు గావున, మహాకాశంబు 

నందు ఘట పటా ద్యాకాశంబులు వేటులేక యేకం బై. తోంచు చందంబున 

విద్వాంసు లగు వార మహాత్ముని సకలాత్మ భేదరహితునింగా 6 బొడగందురు 

అదియునుం గాక లోకమందు రాజులు సాపరాధు లైన కింకర జనంబుల నాజ్ఞా 

పించు చందంబున నీశ్వరుండు దండించునో యను భయంబునం జేసి వారించితి 

మని తలంచితి రేని భూసుర వేషధారులమైన మాకును, వైకుంఠ నాయకుం 

డైన సర్వేశ్వరునకును భేదంబు లేకుండుటం జేసి శంక నేయం బనిలేదు.ఇ ట్ల 
గుట యెతీంగి మందబద్దుల రై మమ్ము వారించిన యనుచితకర్ము లగు మీరలు 

మదీయ శాపార్లు లగుదురు గాన భూ లోకంబునం గామ (క్రోధ లోభంబు లను 

శ|తువులు బాధింపం బుట్టుం డని పలికిన, 

. వారలు విని తమ మనముల, భూరి స్ఫుట చండ కాండ ఓపూగంబులచే 

వారింప రాని భూసుర, దారుణ వాక్యముల కులికి త ల్లడ పడుచుకా, 21 

1. కుపితాత్మకులై (క. చ. ట. త. డ. బ్ర) చి. సుహృత్తు నధీకు (డ) తి. నిద్దజునేంగి 
క.ట. త. జ.డ. ద. బ.) 
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క, పరితాపంబును బొందుచు, సరసిజలోచనుని భటులు సనకాది మునీ 

ఛ్వరుల పదాంబుజములకుకా,గర మరిక (మొక్కి. నిటల ఘటితాంజలులె .592 
రిం &: షా 

వ, ఇ టనిరి, 
గా 

మ. వర యోగీ శ్వరులార! మమ్ము మది నొవ్వకా మీర లిటన్న ని 

స్లురవాక ్యంబుల కింక మీ మనములకా కోకింప( గా రాదు స 

త్పురుష శణి బరాభవించిన వృథాభూతాత్కుల౯ా మమ్ము మా 

దురితం బింతకు( దెచ్చె మీంద శుభముకా దూ(కొందు మే మారయకా. 524 

వ. అది యెట్ల ౦టి రని, గ్2ర్, 

ఊఉ. మీ కరుణావలోకన సమెతుల6 గా మము6 జేయ. జిత్తముల్ 

దూ(కొనెనేని మా చనవు6 [దోయక యీ. దగు లోభ మోహముల్ 

గె కొని పుట్టుచోట నవకంజదకళాొకుని నామ విస్మృతికా 

బె కొనకుండ( కిజేయుట శుభం బగు మీ6ది మదీయ, జన్మముల్. 526 

వ. అను సమయంబున, 27 

మ. హరి సర్వెశు( గనంతు6 డా కలకలం బాలించి, పద్మాలయా 

సరసాలాప వినోద సౌఖ్య రచనల్ సాలించి, కుద్దాంత మం 

దిర మాణిక్యపు *గేహళుల్ నడచి, యేతెంచెం (బ్రపన్నా ర్తి సం 

హరు6 డై నిత్య విభూతి శోభన కరుండై మానితాకారు(డై . 598 

రో మజీయును, 29 

చ. శరనిధికన్యకామణియు సంభమ మొప్ప(గ( దోడ రా మనో 

హర నిజ లీల మై పరమహంస మునీంద్ర గవేష పాదపం 

కరుహములకా వినూత్న మణి కాంచన నూపుర మంజు ఘోషముల్ 

వరుస( జెలంగ నార్య జనవంద్యు(డు యోగి జనై క సెవ్యు( డె. 580 

చ. కర మణి హేమ కంకణ నికాయ రయుణంకృతు లుల్ల సిల్ల న 

చ్చర లిడు హంసపక్ష సితచామర గంధవహోచ్చల త్పుధా 
కర రుచిరాతప(త్ర సుభగ |పవిలంబిత హార వల్లరీ 

సరసగళ తుషారకణ జాల విరాజిత మంగళాంగు6 డై, 531 
ల ల టట NN స NIN 

1. మా మనములకా (వహ. తం. వా.) ద. వలు (క. త. జ. ద. బ.% లి. దాననె (తం.వా.) 
డ J 

4. కవాటముల్ (క. తం.) 
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వ. మణియును, 082 

సీ. నిఖిల మునీంద్ర వర్షిత 'సస్మిత (పసన్నాననాంబుజముచే నలరు వాడు 
ద్ నో 

em 

ఎవి సృృత స్నేహార్ష) వీక్షణ నిజభ _కజన గుహాశయు( డన6 దనరు వా(డు 
మానిత శ్యామాయమాన వక్షమున నంచిత వై జయంతి రాజిల్లు వాడు 

నత జనావన కృపామృత తరంగితము లె భాసిలు లోచనాబిముల వా(డు 
QQ ౧౧ బి 

. నఖిల యోగీంద్ర జన సేవ్యు( డై నవా(డు, సాధు జనముల రకింప(జాలువా (డు 

భువనచూడా విభూషణభూరిమహిమ, మించి వై కుంఠ పురము భూషించువా(డు,. 

కటి విరాజిత పీత కౌశేయ శాటితో వితత కాంచీగుణ ద్యుతి నటింప 

నాలంబి కంఠ హోారావళి ప్రభలతో. గౌస్తుభ రోచులు (గందు కొనంగ 

నిజ కాంతి జిత తటి(ద్వ్వజ కర్లకుండల రుచులు గండద్యుతుల్ (ప్రోదిసేయ 

మహనీయ నవ రత్నమయ కిరీట(పభా నిచయంబు దిక్కుల నిండ బర్వ 

= చైనతేయాంస విన్య స్త వామహ స్ప, కలిత కేయూర వలయకంకణము లొప్ప 
NOR 9) 

నన్య కరతల కిభమణీ కృతానుమోద, సుందరాకార లీలారవింద మమర. 584 

+, మలియు చరణారవింద మంజు కింజల్క పుంజ (భా రంజిత తులసీ మరంద 

బంధుర గంధానుబంధ సుగంధి గంధవహాస్వాదకలిత సవాతత్పరులై చను 

దెంచు యోగీంద్రులకు మానసానందకారియును, బహిఃకరణాంత:8కరణ 

పరితోష ప్రకీర్ణ రోమాంచ రుచిదాయకంబును, (బభాపూ ర్తి యు కంబు నగు 

మూర్తితోడ నిజ సౌందర్య వరకళా వినిర్షిత (శ్రీ రమణీ సౌందర్య భాస 

మానుం డగుచు. బాదచారి యె యఖిల విశ్వగురుం డైన సర్వేశ్వరుండు 
౧ య 

వేంచేనె నప్పుడు, రల 

= సిర శుభ లీల న టరుగుదెంచిన య వ్యిభు విద్రుమారుణా 
రు ౧ 

ధర నవ పల్లవ స్ఫురదుదంచిత కుందదుచి స్మితెక సుం 

దర వదనారవిందము ముదంబున (6 దస్పక చూచియుకా మునీ 

శ్వరులు నిజాత్మలం దనివి సాలక వెండియు( జూచి రిమ్ములకా. 526 

. సునిశిత భక్తి. దన్ముఖము. జూచిన చూడ్కులు (దిస్పలేకయుం 
గనుంగొని రెట్టకేలకు నకల్మష భక్త విధూత ఖేదముల్ 
మునిజన చి త మోదములు ము కి నివాస కవాట భేదముల్ 

వినుత వినూత్న నూపురిత వేదము ల మ్మహనీయు పాదముల్. 537 
ONIN NNN NNN NNN లా 

1. దర స్మిత, లాననాంబు జముచే (ద)2. విశ్రుత (తం.వా.) లి. (భమరీ (క.చ.ట.త.జ.ద.బ.) 
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కొని నఖ పద్మరాగమణికాంతివిభాసిత పాద పద్మముల్ 

మనముల యందు. గీలొగ్లాలిపి లబ మనోరథ యుక్త లై పునః 

పున రభివందనంబులు విభూతి దలిర్చ నొనర్చి యోగమా 

ర్ల నిరత చత్తులుకా వెదకి కాన(గ లేని మహానుభావునీకా. 538. 

మానసమున నిలిపిరి త, ద్భ్యానాన్నదు( డె న వాని. ద_త్వ్వజ్ఞాలకుకా 

గాన నగు వాని భక్త జ, నానందకరై కమూ ర్తి నలరిన వానికా. 39 

మజీయు6 జక రిందియ (గాహ్యం బగు దివ్య మంగళ వి[గహంబు ధరియించి 

యున్న పురుషో_త్తము నుదాత్త తేజోనిధిం జూచి సనకాదు లిట్టని స్తుతియించిరి. 

-: సనకాదులు నొరౌొయణుని స్తుతియించుట ఫా 

వనజదళాక్ష! భక్తజన వత్సల! దేవ! భవత్పుతుండు మ 

జనకుడు నైన పంకరుహజాతు(డు మాకు రహస్య మొప్ప జె 

ప్పిన భవదీయ మంగళ గఖీర పరిగ్రహ విగహంబు మే 
మనయము€ జూడ? గంటిమి గృతార్జుల మె తగ మంటి మీశ్వరా! ర్! 

. దేవ! దుర్హనులకు భావింప హృదయ సంగతు(డ వై యుండియు గాన(బడవు 

కడ(గి మీ దివ్య మంగళ విగ్రహంబున( జేసి సమంచి తాశితుల నెల్ల 
C౧ 

జేకొని సం(పీత చిత్తుల (గా( జేయు దతిశయ కారుణ్యమతి6 దనరి 

కమలాక! సర్వ లోకైక నాయక! 2భవ త్సందర్శ నాభిలాషానుతాప 

తే, విదిత దృఢభ కి యోగ (ప్రవీణు లగుచు, నర్తిమె వీతరాగు తె నటి యోగి 
అవి యుగ ౬. యట 

4. 

(హం. 

జన మనఃసంకజాత నిషణిమూరర్తి, వని యెఖుంగుదు రయ్య నిన్నాత్మవిదులు. 

యు క్రిం దలయ భవ ద్యుతి, రి కము లై నట్టి యితర దృఢ కర్మంబుల్ 

యుక్తిదము లైన మీ పద, భక్తులు దత్కర్మములను బాటింప రిలకా. 648 

కావునం గీర్తనీయ గతకల్మష మంగశళ'తీర్ణకీ ర్తిసు 

శ్రీవిభవ (ప్రశస్త సుచరితుండ వై న భవత్పదాజ్ది సే 

వా విమలాంతరంగ బుధవర్గ మనర్లశ భంగి నన్యముకా 

భావమునం దలంచునె? కృపాగుణ భూషణ! పాప ళోషణా! SAL 
hn బబ బబ ఇ. OTN INNIS 

ఛ్ య అ గా టో Pa తో అ ల 1. లోక _పజాధిప (ఆం. వా.) ఏ. భవ దనుదర్శనాభి...(తం); భవ, దనుసరణాభి... 

వా.) 
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చ. పరమ తపో విధూత భవపాపుల మె చరియించు మాకు నె 

డరయ భ వత్పదా[శితుల నల్లి శపించిన భూరి దుష్కుత 

స్ఫురణ నసత్సథై క పరిభూతుల మై నిజ ధర్మహానిగా 
నిరయము నొంద(గా 1వలనె నేరము వెట్టక మమ్ము. గావవేః గ్శీగ్ర్ 

చ, కర మనుర క్తి షట్స్పదము క(మసుగంధ మరంద వాంఛచే( 

2దరమిడి శాత కంటక వృత స్పుట 3న వ్యతర (ప్రసూన మం 

జరులను డాయు *పోల్కిని భృశం బగు విఘ్నములం౦ం జయించి మీ 

చరణసరోజముల్ గొలువ సమ్మతి వచ్చితి మయ్య! కేశవా! 546 

చ. అలరు భవత్సదాంబుజ యుగార్చిత మె *పొలుపొందు నట్టి యీ 

తులసి పవిత్రమైన గతిం దోయజనాభ! భవత్క-థా సుధా 

కలితము లై న వాక్కుల నకల్మష యు క్తిని విన్న. గర్హ ముల్ 

విలసితలీలమె భువి. బవిత్రము లై విలసిల్లు మాధవా! 547 

చ. మహిత యళో విలాసగుణ మండన! సర్వ శరణ్య! యిం(ద్రియ 
స్పృహులకు6 గానరాక యతసికుసుమద్యుతి నొప్పుచున్న మీ 

సహజ శరీర మిప్పుడు భృశంబుగ6 జూచి మదీయ '“దృక్కులిం 

దహహ! కృతార్ణతం బొరనె నచ్యుత! (మొక్కె_ద మాదరింపవే! = 548 

అధ్యాంయ యు-౧౬ 

క. అని సనకాదులు త తద, వనజములకు (మొక్కి భ క్రివళ మానసులై 

వినుతించిన గోవిందు (డు, మునివరుల జూచి పలికె ముది తాత్కుండై . 549 

వ. ఈ యిరువురు జయ విజయాభిధానంబులు గల మదీయ ద్వారపాలకులు, వీరు 

మిమ్ముం గెకొనక మదీయాజ్లాతిక్రమణులె చేసిన యపరాధంబునకు( దగిన 
య్ జా షై 

దండంబు గావించితిరి. అదియు నాకు నభిమతం బయ. అదియునుం గాక 

భృత్య వర్షంబు చేయు నపరాధంబు స్వామిదియ. కాన నీ తప్పునకు మాన 

నీయుండ నైన నన్ను మన్నించి (పసన్ను లగుదురు గాక యని వెండియు 

నిట్లనియె, 550 

ల. టు 

1. వలెనె (త) 2. తరచుగ (హ.) లి. నవ్యవర (ద.) 4. పోలిక (క. చ. ట. ద. బు) 

శీ.  పెనుపొందు (క. చ. బ.) 6. నేతముల్,, అహహ (క. ర్ర్* బ.); మదక్షి యుగ్మకం, 

బహహ (ద) 
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చ. తనువున. బుట్టి నట్ట బెడిదం బగు కుష్ట మహా గదంబుచే 

వనరి తదీయ చర్మము వివర్ణత నొందిన రీతి భృత్యు లొ 

పృనిపని నేసినకా విభులు బంధుర చారు యశంబు పేరు పెం 

పును జెడిపోయి దుర్యశము పొందుచు నుందురు 'విష్టపంబులకా. ఫర! 

చ. అలవడ నాకు మీవలన నబ్బిన తీర్ధ సుక్షీర్తనీయ స 
ల్ల లిత వినిర్మ లామృత విలాస యళో విభవాభిరామ మై 

వెలయు వికుంఠనామ మపవిత్రమన శ్వ్యపచాధమాది లో 

కుల చెవిసోంక6 దత్క్షణమ కోరి కిపుసీతుల( జేయు వారలకా. 02 

లేం అట్టి నెను దలంప మీ యబ సాధు, జనుల క పకార మర్జి( జేసిన మదీయ 

బాహు *సమునె న |దుంతు నుత్సాహలీల, నన్న నితరుల మీ(మోల నెన్ననేల? 
can శ 

ర్ం ధరణిసురో త్త తమ'సేవా, పరిలబ్దం బె న యట్టి పొతక నాశం 

కర నిఖిలభువన పూత, స్పురికా ౦(ఘ్ సరోజ తోయములు గల నన్నుకా. $54 

క. అలఘుమతి విరక్సుని (గా 6౪ దల(పక నిజ శుభ కటాక్ష దామక కలితా 

ఖిల సంపద్విభవ (శ్రీ, లలనా రత్నం బుర స్ట్రలంబును జెం'దెక౯. ర్ 

చ. (క్రతువులు నేయుచో శిఖిముఖంబున (వేలుచునట్టి తద్భృత 

ప్తత చరు భక్షణకా ముదము బొందదు నిస్పృహ ధర్మమార్ష సం 

“గతుం డగు భూసురో త్తమ ముఖంబున వేడ్క భుజించు న య్యవి 

_సృత కబళంబునక మనము తృప్తి వహించిన రీతి నిచ్చలుకా. 556 

స్రీ సతతంబు న్నపతిహత యోగమాయా విభూతిచే( (బఖ్యాతిం బొందు నేను 

నే మహీసురుల సమిద్ద నిర్మల పాదనళిన రజో వితానములు భక్తి 

హాటక నవరత్న కోటీరమున. దాలు నట్టి నా చరణాంబుజాంబువులను 

దవిలి ధరించి “సద్యః పునీకాత్ము లై రర్ది( జం[ద్రావతంసాది దేవ 

Gl చయములెవ్వాండు (బాహ్మణజనులు దమకు, నపక్కతుల్ సేసిరేని మాజలుగ (6 

డత (డు 

_్రిత్రలను నన్ను గాగ భావించునతండు, ధర్మపదతి నా(పియతము(డు వాడు, 
0 

ఆం పప WOON 

- లోకమందుల కా (క: చ. బ.) ప్త మీకు నావలన (హృ నాకు మా వలన (నా) 

లి, విల (వా) 4. సములైన (తం. వా) ర్. సద్యః పవితాత్ములై (వా) 
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ఉం 

(౫ 

విక 

లైలా 

గోవితతికా ధరాదివిజ కోటిని నన్నును దీనవర్లముకా 

వావిరి భేదబుద్ది. గనువార లధోగతి. బొంద నందు నా 

శీవిష రోష విస్ఫురణ. జెంది కృతాంతభటుల్ మహో(గ గృ 
(ధ్రావళిం బోలి చంచువుల నంగము లుద్దతి *నొంతు రెప్పుడుకా. ర్ర్8 

ధరణిసురో త్తముల్ బహువిధంబుల( దము్ము6 బరాభవించినకా 

దరహసితాస్కు లై యతిముదంబున నిచ్చలు పూజ నేయుచుకా 
సరస వచో విలాసముల సన్నుతి సేయుచు. దండ్రి నాత్మజుల్ 

గర మనుర క్రి బిల్చుగతి( గ్ కొని పిల్చినవారు నా సముల్. 559 

. విను. డయ్యనఘచరి(తుల,కనయము( (బియతము(డ నగుచు నమ్ముడు వోదుకా 

మును నన్ను భృగువు దన్నిన, గనలక పరితోషెయు క్తి. గెకొంటిం గదే! 

. పొలుచు కనా చిత మందుల యభిప్రాయంబు దెలియంగలేక యుద్వ్భృత్తు లగుచు 

గణంగి మీ యానతిం గడచిన ద డ్లోషఫలము వీరలకు సంప్రాప్త మయ్యె 
మునులార! నా చిత్తమున నున్నరీతియు నిట్టిద భూమిపై6 బుట్టి వీర 

లచిరకాలమున నా యంతికంబునకును నరు దెంచునట్లు గా ననుమతింప 

వలయునని యమ్ముకుందు (డు వలుకుటయును, విని మనంబున సనకాది 

మునివరేణ్యు 

ల మ్మహాత్ముని మృదుల భాషామృతంబు(,దవిలి (క్రోలియు రోషసందష్టులగుచు. 

* మునివరుల్ దమ చి_త్రముల( దృ_ి టొందక పంకశజాతాకు (డు పలికినట్టి 

పరిమిత బహుళార్థ దురవగాహములును విస్పుర దమృతతుల్య 

మాధుర్య సుగుణ సమన్విత మ్ములు వినిర్షత శబ్లదోష నికాయములును 

నాన వార్యములకు నాతల బరితోష మంది యి టనిరి నెయ్యమున మనల 
యు sa) 

. నొడయయం డిప్పుడు నందించియో! తలంప,నరి నిందించియో! మత తె క దండ 
ధి యు 

మునకు సంకోచ మందియో!యనుచు సంశ,యాతు లగుచు వివేకించి యంతలోన. 

. నళినాఠు(డు తమ దెస. గ్భప, గలిగిన భావంబు దెలిసి కొతుక మొలయకా 

బులకీకృతాంగు లె యు, త్క-లికకా హరించి నిటలఘటితాంజలు లె. 668 
Qe య QQ 

* భరిత నిజ యోగమాయా, స్ఫురణం దనరారు నతివిభూతియు బలముకా 

బర మోత్క-ర్ల ము గల యీ, శ్వరునకు ని ట్ల నిరి మునులు సద్వినయమునకాం 

వ మా వ టట లు టు ల ల టం రా 

1. నొంతురేపునకా (జ. డం); (జిం తుంప్రడు౯ (తం. వా.) ఏ. వృత్తి (హ. వా.) 

8. నా మానసాంభోజాల భావంబు (హ) 

[15 
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తే. పొలుపు దీపింప నిత్యవిభూతి నాయ,కు(డవు భగవంతుండవు ననఘు(డవు నీవు 

మత్కృతం బిప్తు నీ కభిమత మటంటి,వీ శ! భవదీయ చారిత్ర మెజుంగ6 దరమె? 

ఉ. దేవ గణాళి కెల్ల ( *ేబరదెవతలై తనరారునట్టి వి 

(ప్రావళి కాత్మనాయకు(డ వై సెనుపొందిన నీకు నీ ధరా 

దేవత లెల్ల నెన్న నధిదేవత లె ర(ట యెట్లి చోద్యమో 1 
గా ర యట 

దేవ ! సమస్త పావన ! సుధ్రీజనతావన ! విశ్వభావనా ! 566 

చ. కమల దళాక్ష ! నీవలన. గల్లిన ధర్మము తావకావతా 

రముల సురకితంబుగ( దిరం బగు, నీశ్వర నిర్వికార త 

_త్వమున( దనర్చు ని న్నరయ( దత్సలరూపము త।త్రధాన గో 
హప్యము నని పల్కు_చుందురు కృపామయలోచన ! పాపమోచనా ! 567 

చ. మహి దలపోయ నెవ్వని సమగ్ర పరి|గహముకా లభింప ని 

స్పృహ మతులై మునీశ్వరులు మృత్యు భయంబున. బాతు రట్ట స 

న్మహిత వివేకళాలి ! గుణమండన ! నీ కిల నన్య సత్సరి 
(గహ మది యెట్టి చోద్యము ? జగత్సరిపాలన ! నిత్యఖేలనా ! 568 

శిలా సతతంబు నర్భార్థిజన శిరోలంకార పదరెణువులు గల పద్మ ?నే(తు 

జలజ కింజల్య- నిష్యంద మరంద లోభాగత (భమరేనాయకోని పగిది 

ధన్యజనార్చితోదంచిత తులసికా దామంబునకు నిజధామ మగుచు 

భాసిల్లు భవదీయ పొదారవిందముల్ విలసిత భ క్రి *నేవింపుచుండ( 

తే, గమలనయన కృపావలోకనము లొలయ, *నర్జి. జూడవు భాగవతానుర క్రి ( 

జేసి భవదీయమహిమంబు చిత్ర మరయ, చిర శుభాకార! యిందిరాచి త్తచోర 1 

మ. చిర భాగ్యోదయ ! దేవ దేవ! లలిత శ్రీవత్స లక్ష్మెంగ ! యీ 

వర విప్రానుపదైక పుణ్యరజ మే వర్ణింస నీ మేని కా 

భరణం బంటివి సర్వలోకులకు విప శేణిమాహాత్మ్య మీ 
వెబు(గం జెప్పుటకె ధరించితి గదా ! యెన్నన్ బునీతాకృతికా. 570 

Qe 

వ. అదియునుం గాక, $71 

1. పందేవతవై (క); పరదేవతయై (చ. త. జ. డ. ద. ఐ.) 2. పద్మమనెడు (వా.) “పద్మ 
యెపుడు” (0) లి. నాయకి విధమున (తం) 4. సేవించుచుండి కమల (వా) శ్. నర్థిం బొడనూపు 

హ-* వా. 6. బవి! తాకొగతికా. ( ) (కాక్ళ 
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వ, 

తే, 

వం 

ధర్మమూ ర్తివి జగత్క- ర్రవు నగు నీవు (ప్రోవంగ. దగువారి6 (దోవ వేని 

నవిరళ వేదో _క్రమగు ధర్మమార్ల మసన్మార్గ మగు. గాన సత్త్వగుణ వి 

శిష్టుండ వగు వగుచు సీ జీవరాసుల నేమ మరసి రక్షించు సీదై నళర్ క్రి 

చేతను రాకు దండించు నీకు నంచిత మైన నిగమధర్మ 

ం మార్ల నాశకరంబులు మదికి నింపు, గావు విపులయందు సత్కరుణ మెజసి 

ఘనత బలికిన వినయవాక్యములునీకు,యు కమగుచుండు సతతంబు భ కవరద! 

అ'ప్రెనం బరులయెడ వినయంబులు వలికినం (బాభవహాని యగునని తలంచితి వేని, 

విశ్యమున కెల్ల ( గర్తవు విశ్వనిధివి, విశ్వసంరక్షకుండ వై వెలయు నీకు. 

గడ(గి ప్రాభవహోాని యెక్కడిది? దలంప, వినయములు నీకు లీలలై 

వెలయు గాన. 574 

మునుల మగు మమ్ము నతిమోదమునను నీవు, సత్కరించుట 2లెల్ల సజన పరి్యగ ' 

హార్థమె యుండు (గాదె! మహాత్మ! యొక టి,విన్నవించెద మీ జయవిజయులకును. 

అలిగి మేము శపించిన యంతకంది, బెడిదమగు నాజ్జనేయ నభీష్ష మేని( 

జేయు మదిగాక సమధిక(్రి న్దీ దనర్చ 6, జేసి రక్షించెచేని రక్షింపు మీశ | 576 

అన్రైన మాకునుం [బియం బగుం గావున ననపరాధులు నతినిర్యలాంతః 

కరణులు నైన వీరలకు ననృతంబులు వలికితి మేని మమ్మైనం జిత్తంబు కొలది 

నాజ్ఞాపింపు మని కరకమలంబులు మొగిచి కృతాం జలులై యున్న మునులం 

గరుణార్డ దృష్టిం గనుంగొని, 577 

అనఘు(డు భగవంతుం డి, ట్రనియెకా మునులార! వీర లనయము భువికి౯ 

జని యచట నసురయోనిన్, జనియించి మహో(గ లోభసంగతు లగుచుకా. 

=. దేవ జనావళి కుపహతిం గావింపుచు నిఖిలభువన కంటకవృ త్తి౯ 

జీవింపుచు నాయెడ సం, భావిత వై రానుబంధభావులు నగుచుకా. 579 

ఆహవ ముఖమున నను నతి, సాహసమున నెదిరి పోరి చక్ర నిశితధా 

రాహతి( దెగి వచ్చెద రు,త్సాహ మెలర్చ్పంగ నాదు సన్నిధి కంతకా. 580 

ఆదియునుం గాక, | స్ట్ గ్రే 

లంట లుల ల లె చు ల డా గళ్ళ బ్యా బట లె స 

1. గాక (క. బ.) ల. లెల్లను ఇన (క-బ) 
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క, నను వె రంబున నై నను, నునమున6 దల చుటను నా సమక్షమున మదా 

నన మీకింపుచు నీలుట, ననఘాత్మకు లె వసింతు *రస్మజ్జగతికా. 582 

క, విను డిటమి(ద ని. కెన్న టి, కిని బుట్టువు లేదు వీరికిని మీరలు ప 

లిన యట్ల నాదు చిత్తము, నను దల6తుం గాన మీ మనంబుల నింకజా. 5038 

ఉ. దీనికి. జింత దక్కు.డు సువీజనెపుంగవులార నావుడు 

న్నా నళినాసనాత్మజు లనంతుని భావము. దా మెటీంగి సెం 

పూనిన వేడ్క. చేరి తెలివొందిన చిత్తముల న్నుతించి రం 

భోనిధిశాయి న్నార్తజన పోషణభూాషణు6 బాప శోషణుకా. 584 

వ. మజీయును, 585 

ఊఉ. ఆ సనకాదు లంత బులకౌంకురముల్ ననలొ త్త బాష్బధా 

రా సుభగాతు లై ముని శరణ్యవరేణ్యు నగణ్యు దేవతా 

(గేసరు దివ్యమంగళ శరీరము. జారు తదీయ ధామముకా 

భాసురలీల( జూచి నవపద్యదశళాక్షునకకా విన్నములై . 586 

క, తమ పలికిన భాషణములు, గమలోదరు కేవాక్య సరణిగా౭€ దల(పుచు నె 

య్యమునకా వె షవలమ్మీకా, (బమదంబున(|బ నుతించి పర మేశ్వరుచేకా .587 
cae కఫ లి 

క, ఆమంత్రితు లై తగ నిజ, ధామములకు( జనిరి వారు దడయక లక్ష్మీ 
ధాము(డు జయ విజయుల నభి, రామంబుగ. జూచి పలికె రయ మొప్పారకా. 

క. మీ రసురయోనియం దని, దారితు లై జనన మంద వలనెను నేదు 

ర్వార బలాఢ్వ్యు(డ నయ్యును, వారింప(గ నోప విపవచనము లెందున్, 589 

క. అదిగాన దనుజయోనిం, బదపడి జనియించి మ*ద్విపకుల రై మీ 

మది నెపుడు నన్నె తలంపుచు, వదలక నాచేత( జచ్చి వచ్చెద రిటకుకా. $590 

ఉ. పొండని యానతిచ్చి హరి పుల్ల సరోరుహ ప్యత్రనేత్రు. డా 
ఖండల ముఖ్య దిగ్వర నికాయ కిరీట లస న్మణి (ప్రభా 

మండిత పాఎపీఠుండు రమా రమణీమణి తోడ నేగుదే 

నిండినవేడ్క- నేంగె నిజ “నిర్మల మందిర పుణ్యభూమికికా. 591 
~ 
స టట aa 

1. రస్మత్ప్చదవిన్ (తం.వా.); రస్మత్పదమున్ (కంబ) 2. పుంగవులన్న' (వీతులై, యాని 

వా) క. భాషణ ములుగా (వా) క. విపత్తులు నె (హ) 5. నిర్మలపుణ్య నివాసభూమికికా (హ.వా) 
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వ. +అంత, 502 

కం 

ర్, 

4, 

నిజ తేజోహానిగ జయ, విజయులు ధర. గూలి రపుడు విహ్వలు రగుచుకా 

(దిజగముల సురవిమాన, (వజముల హాహారవంబు (గందుగ( జెల(గకా. 593 

వారలు వో దితిగర్భాగారంబున నున్న వారు గడ౦గి తదీయో 

దార ఘనతేజ మిపు డని, వారణ మీ తేజమెల్ల వమ్ముగ. జేనెళా. 594 

ఇంతకు మూల మా హరి ర మేశ్వరు. డర్తి నొనర్చు కార్యముల్ 

వింతలె? సర్వభూత భవ వృద్ది వినాశన హేతుభూతు( డా 

ద్యంత వికార శూన్యు(డు దయానిధి మీ యెడ మేలు నేయు నీ 

చింత దొజంగి వే చను(డు చేకుజు మీకు మనోరథార్గముల్. 595 

అధ్యాయము - Oe 

క, అని వనజాసను.6 డాడిన, విని తద్వ్భృ తాంత మెతటి(గి విబుధులు నాకం 

అలా ల 
న! 

తే, 

బున శే.గిరి దితి నిజనా,థుని మాటలు దలంచి యపరితోషము తోడకా. 596 

జయ విజయులు దితిగర్భంబున హిరకక్యాక్న హిరణ్యక శిపులుగా ( బుట్టుట ఫలా 

“ఇంతి తనసుతులు సురల6గారింతురనుచు, దల (పుచుండ(గ నంత వత్సర శతంబు 

సనగ నటమీ(6ద6 గనియె.( గళ్యపుని దేవి, యఖిల లోకైక కంటకులై న సుతుల. 

వ. అ య్యవసరంబున,, 598 

తె, ధరణి గంపించె, గులపర్వతములు వణ (3,జలధులు గలంగ( దారకావళులుడు లై 

గగన మగలెను (మొగ్గ దిక్కరులు దిశల, మిడు(గుటు లెగనె6 విడుగులు 

పుడమి 6 కిబడియె. 

హోమానలంబుల ధూమంబు లడరెను (బతికూల వాయువుల్ బలసి వీచె. 

దరువు లెల్లెడ విటతాటంబు లై కూలె (గహ తారకావళి కాంతి మానె 

బెరసి మొగుళ్ళు నెత్తురువాన గురి నెను మెజు(గులు దెసల మిర్మిట్లు గొలిపె 

స్వర్భాను( డొగి నపర్యమున భానుని. బై గ కొని చిమ్మ చీకట్లు పర్వ 

తే. మొనసి కుక్కలు మొజిగెను మోరలె త్తి,పగలు నక్కలు వాపోయె ఖగము లార్త 

రవము లిచ్చెను దేవతా (పతిమలొర గెంగన్నులను న(శుకణములు(గందుకొన(గ. _ 

జ MO MN 

+ ఈ వచనము జ.ద. లలో లేదు! 1.వారలె యా దితి (వా) 2. తన సుతులు సురల హరఠింతు 

రనుచు నా నాత్మ (హ్) లి. దొరగె (క-బ) 
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. మొదవులు నెత్తురు ( బీమును( విది కెను, గార్జభరవంబు భీషణ మయెకా 

మద ముడి గెంగరుల కటముల., బొదివెందురంగముల వాలముల నిప్సులొ గికా. 

గుహలు రొద లిచ్చె బాప, (గహ మిత్రత. జెంది వక్రగతులను సౌమ్య 

(గహములు వంర్తించెను దు, సృహ కేజో దితి తనూజ సంభవ వేళకా 602 

భయద (ప్రక్రియ నట్లు దోంచిన మహోత్సాతంబు వీకీంచి సం 

క్షయకాల౨ బని కాని సాధు హననో(గ కూర 'దేవాహితో 

దయ సంకోభముగా నెజుంగక సమస్త (ప్రాణి'జాతంబు లు 

ద్భయ మందెజ సనకాది యోగిజనముల్ దక్క౯ బుధెందో త్తమా! 608 

అ ట్రావిర్భవించిన యనంతరంబ, 604 

కులశకై లాభ శరీరముల్ దనర రకోనాథు లత్యుుగ దో 

రల మొప్పక౯ా బదఘట్టనకా ధర చలింపకా రత్న కేయూర కుం 

డల కాంచీ కట కాంగుళీయక కిరీట స్వర్థ్య మంజీర ని 

ర్మల కాంతుల్ “దులకింప నాత్మరుచిచే మందీకృతార్కాంశులై . 605 

ఉన్న సమయంబునం గళ్యపుండు నిజ తనూభవుల6 జూడందలంచి దితి మంది 

రంబునకుం జనుదెంచి సుతులం గనుంగొని వారలకు నామకరణంబులు సేయం 

దలంచి, 606 

దితి జఠరంబునందు( దన తేజము ము న్నిడినట్టి పుతు న 

ద్భుత చరితుకా హిరణ్యకశిపుం డనుపేర( (బసూతివేళ నా 
దితి మును గన్న పట్ట రవితేజుని( గాంచనలోచనుండు నా 

హితమతి( బేరు వెట్టి చనియె న్నిజ నిర్మల పుణ్యభూమికి౯ా. 607 

వ. ఆ య్యవసరంబున నతుల కేజోవిరాజితుండె న హిరణ్యకశిపుండు హిరణ్య గర్భ 
QQ 

వర దాన గర్యంబునం దుర్వార పరిపంధి గర్వనిర్వాపణాఖర్వ భుజా విజృంభణం 

బున నఖిల లోకపాలాదుల జయించి*(స్వవశం బొనర్చిసంతుష్ణాంత రంగుండె 
ర్లు యై 

*(యెందునుం దనకు మృత్కుభయంబు లేక నిర్భయుండై ) సుఖంబున నుండె. 

తత్సోదరుండై న హిరణ్యాకుండు (పతిదివసంబును జండ వేదండ శుండాదండ 

మండిత భుజాదండంబున గదాచండంబు ధరియించి తను నెదిరి కదనంబు సేయం 
వష క 

1. జూాతింబు నుద్భయ మండెకా (తం) సంఘాతములత్ భయమండేెకా (వా) 2. దులగింప (క.చ. 

త. త. జ. డ. ఒం); దుళగింప (ద) *[వా(త (పతులలో లేవు. 
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జాలిన యరివీరునిం భూలోకంబునం గానక, దివంబునకుం దాడి వెట్టి యందు 

సమర విముఖులె న బరి ర్ముఖులం గనుంకొని వనజాసన వర్మపదానంబు 
QQ యౌ 

జింతించి హితులు చెలంగ నహితులు గలంగ మహిత వె జయంతికాదామం 

బభిరామం బై వెలుంగం జరణంబుల మణీ నూపురంబులు 'మొరయ నిజ దేహ 

ద్యుతి దిక్కులం బిక్కటిలం జనుదెంచు వానిం గని భీతచిత్తులై దేవతా 

గణంబులు గరుడునిం గని పజచు నురగంబులం బోలె నిజనివాసంబు లర్క్హ 

కాంచన నివాసంబులుగ నొనర్చి యెక్క-డికేనియుం జనిన, 608 

శౌర్యము వోవ దట్ట నిజ సాధనముల్ దిగనాడి విక మౌ 

దార్య పరా(క్రమ [క్రమము ఎ*=దవ్వుగ భీతిలి పాటి రక్కటా ! 
3 కార్యము దక్కి. నాకు లని గైకొని యార్చి సుమేరు పర్వత 

స్టేర్యు (డు వార్డి( జొచ్చె నతిదర్చిత భూరి భుజా విజృంభియె. 609 

ఇట్లు చొచ్చిన, _ 610 

వరుణుని బలములు దనుజే, శ్వరు తేజము6 దేశీ చూడ(జాలక శౌర్య 

స్పురణము చెడి యెం చేనియుం, బజబచెం దజ్జలధి మధ్యభాగమునందుకా. 611 

అమరారి విపుల నిశ్వా, సములం (బ్రభవించినట్టి జలనిధి కల్లో 

లములను విపుల గదాదం, డమునం *బో నడణె నతి దృఢం బగు శకి ౯.612 

మజీయును న మృహాజలధి మధ్యమునన్ సురవై రి పెక్కు వ 

త్సరములు (గీడ సలి రిపునై న్యవిదారణ శౌర్య ఖేలనా 

సరత6 జరించి య వ్వరుణ పాలిత మైన లస ద్విభా వరీ 

పురమున కేగి యందు బరిపూర్ణత నున్న పయోధినాథునిన్. 618 

యాదోగణాధీశుం డగుచు. బాతాళ భువన సరిపాలు( డై తనరుచున్న 

వరుణుని. గను(గొని పరిహసితో కుల ని ట్లను విశ్వమం దెన్నంగలుగు 

సకల లోకైక పాలకులలో నతిబలాధికు( డని జగము నుతింప(దగిన 

శూరుండ విపుడు నీ పౌరుష మొప్పంగ6 గదనరంగమున న న్నెదిరి చూడు 

స్ భుజావి[కమంబును (పొభవంబు, నణ(తు నని పల్బ్ము._టయు విని యలబ్రీవిభు(డు 

పగజజయమును, వృద్దియు, బలము, నాత్మబ ల ము (దలపోసిదనుజుతోబవరమునకు. 
ట్ట అంట్ పుం షం టు పులా 

1. మెలయ (ట.జ.డ.ద.బ.) 2. దప్పంగ (హతం వా.) 8. కార్యముం దప్పి (క.చ.ద. 
శీం.వా.) 4. టోనడిచె (త) 
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సమయము గాదని తన చిత్తమునం గల రోషవహ్ని( దాలిమి యను తో 

యముచే(దగ నార్చుచు నుప, శమితో కుల(బలికె దనుజస తముతోడన్, $815 

. మనమున శాంతి బూని నియమంబున సంగర ముజ్జగించి 2ే 

ననయము నున్న వాండ నిపు డాహవకేళి. జరింపరాదు ని 

ఘన భుజ వి|క్రమస్సురిత గాఢ విజృంభణమున్ జయింప6 జా 

లిన పతిపీరు లెవ్యరును లేరు ముకుందు(డు దక్క కినెక్క_డన్. 618 

గొనకొని య మ్మహాత్ముండు వికుంఠ పురంబున నున్న వా(డు దా 

ననిమొన( బెక్కు_మాటు లభియాతుల నోలి జయించి శక్తి "పెం 

పున సడిసన్న పీరు డని భూజనకోటి *నుతించు నందు వే 

చను మతం డిచ్చు నికు నని సర్వము దీజెడు సంతమీందటన్. 617 

. నిందకు నోర్చి యాజిమొన నిల్వంగ నోపక వీంగి పాజు నీ 

పందల వెంట బద మగ పంతమె? సర్వ శరణ్యు( డెన గో 
డ ల 

విందు(డు దీర్చు స్ పని వివేకహీన ! చనంగ నోవుదే 

నందుల కేగు మాత( డమరారుల6 బోర జయించు నిచ్చలున్. 618 

అదియునుం గాక, . 619 

పురుషాకృతి* క బతియుగమున(, బురుషో తము డవతరించి భూరి భుజా వి 

స్ఫురణన్ దుష్షనిశాటుల, హరియించుచునుండు మునిగణార్చితపదు 6 డె. 620 

కావున నా విభుం దొడరి కయ్యము దయ్య మెజుంగ(జేసి ర 

కోవర ! నీ భుజాబలము సొంపతి మేదిని. గూలి సారమే 

యావళి కాశ్రయం బగుదు వచ్చటి కిప్పుడ యేగుదేని నీ 

చేవయు లావు నేర్చడును ”జెప్ప(గ నేటికి మీ6ది కార్యముల్. 621 

అ జ స టా లాల 

1. తోయములన్ (హ.తం.వా. 2. యే మనయము నున్న వారము (తం) నే మనయము ....+ 

(క.చ.ట.త.ద.బ.) లి. నిక్కడనే (క-.చ.త-జ-డ.ద.బ.) 4. నుతింపనందు (చ.ట.తి.జ.బ. 

చ. వె ంటిబెట్ట (క.చ.ట.త. జ.ద.) వెంటనంట (జ) 6. యుగయుగమున (ద) "గ జెప్పణగనే 

ఎడ \ ఐట మీది (చ .ద.బ. 
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అధ్యాయము = ౧౯ 

_ అని వరుణుండు వల్కిన దురాగహ మె త్తి హిరణ్యలోచనుం 

డనయము మానసంబున భయం బొక యింతయు లేక సంగరా 

వని నెదిరింతు నేం డమర వర్షను దుష్ట విమర్షనుం జనా 

రను ననుచుకా వికుంథనగర స్ఫుట సంచిత మార్గవ రి యె. 
యు (fy aD దూ 

288 

622 

చను నవసరమున నారద, ముని వరు6 డెదు రేగుదెంచి ముదము దలిర్చకా 

దనుజేం(ద్ర! యెందు. బోయెద,వని యడిగిన నారదునకు నత డిట్ల నియెకా. 628 

సరసిరుహాకునిం దొడరి సంగర మే నొనరించి యిందిరా 

వరుని ననంతు( (ద్రుంచి సురవైరి కులంబున కెల్ల 'మోదవి 

స్ఫురణ ఘటింప6 జేయుటకు బూని వికుంఠ సథానువ ర్తి రి నై 

యరి గెద నన్న నమ్ముని కులా(గణి *రక్కసిటేని కి బ్రనుకా, 

గురుభుజుం శ మ్మహాత్ముండు వికుంఠపురంబున నెండు లేడు భూ 

భరము *వహింప నాదికిటిభావము దాల్చి రసాతలంబునం 

దిరవుగ నున్న వాం డచటి కేంగంగ నోపుదువేని నేంగు మం 

దరయ6గ. గల్గు నీకు నసురాంతకుతోడి రణం బవశ్యముక౯ా. 

. అనవుడు దానవేందుడు హుతాశను క వడి మండి పద్మలో 

చను నెదిరించు వేడుకలు సందడిగొల్బ ననల్స తేజు. డె 

ఘనగద( గేల( బూని తిజగ దృయ దాకృతి ( దాల్చి (_వేల్మిడి౯ 

జనియె రసాతలంబునకు. జండభుజా బలదర్చు మేర్చడకా. 

* చని జలమధ్యంబున, 

= దివిజారి యెదుర+ గాంచెను, నవిరళ దంష్టాభిరాము నమరలలా మకా 

గువలయ భరణోద్దాముకా, సవనమయ _స్తద్రిరోము జలద శ్యాముకా, 

* ఆ య్యవసరంబున సూకరాకారుం డైన హారియు, 

. వనజ రుచి సన్నిభము లగు, తన లోచనయుగళ దీ ప్రి. దనర(ద దాలో 

కనముల దనుజాదిశుని, తనుకాంతి హరింప6జేనె6 దత్ కణమా[తకా, 
కా. 

624 

625 

626 

627 

628 

629 

630 

- నే నమరవర్థనుతో ననుచున్ రణార్భి యె చనియె వికుంఠ పుణ్య సరసస్ఫుట (జ) 
2. రానవహథు కిట్ల నుకా "క. త. బ. తం.) దానవ నేత కిట్లనుకా (వా) శీ. వహింపగా పురువభావము 
దాల్చి (ట్ర వహింప యజ్ఞ కిటి భావము దాల్చి (శ) వ హరింప(గా పురుష... ... (క. చ. త. జ. ద. బ.) 
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మతియు న య్యాదివరాహం బవార్య శౌర్యమున మాబులేని విహిరంబున. 

జరియించు నట్టి యెడ, 63] 

-; హిరణ్యాకుండు యజ్ఞవరాహం బగు హరి నెదిరించి యుద్ధము చేయుట :- 

తుద మొదళ్ళ్శకు రోజిక్తి_ తునిసిపాఅ6గ మోర గులశై లముల( జిముంగొంతతడవు 

(బహ్మాండభాండంబు పగిలి చిల్లులువోవC గొమ్ముల( దాటించు. గొంతతడవు 

జలధు లేడును బంక సంకులంబై. యింక ఖురముల మట్లాడు గొంతతడవు 

నుడురాజు సూర్యుండు నొక మూలకుంటోవంగుజుచవాలము( (దిప్ఫుంగొంతతడవు 

గునియు6 గుప్పించు లంఘించు గొప్పరించు, నెగయు ధర దవ్వు? బెటతియ (గా 

నేపుమిగిలి 

దాన వేంద్రుని గుండెలు దల డిల , బంది మెల్ల న రణపరిస్పంది యగుచు. 6882 
౧౧ ne) ఇటు. 

మతియును, 6383 

కను(గవ నిప్పులు రాల(గ, సునిశిత “దంష్టా9(గ్రయుత వసుంధరు (6 డగుచున్ 

దన కెదు రేతేరంగ.6 గని, వనచర మే రీతి నిపుడు వనచర మయ్యెజా? 684 

అని యా శ్నర్య భయంబులు, దన మనమున దొంగలింప దనుజాధివు. డి 
టనియె౯- భీకర సూకర, తను వొంది చరించు దనుజిదర్చాపహుతోకా. 685 

ఘనసూకర! మూఢాత్మక “1 వనరుహసంభూతద త్త వర దానమునకా 

గనిన రసాతలగత భువి, యనయంబును నా యకీనమై నర్తించుకా. 636: 

గొనకొని నీ వీ ధరణి౯, గొనిపోకుము “విడువు కాక కొనిపోయెద వేళా 

గొనియెద నీ ప్రాణము. గై, కొను నా వచనములు చలము గొన నేమిటికిన్. 

మాయావి వగుచు నిప్పుడు, పాయక యీ పుడమి చోరభావముతో నీ 

పీ యెడలోగొనిపో(, జూతునె?, యాయత భుజబలము చేత నణ (పక యనుచుకా. 

అవిరళ యోగ మాయాబలంబునంజేసి యల్బ పౌరుషమున నలరు నిన్ను 

నరి సంసాపించి యస్మ త్సుహృ ద్భృత్య కులుల కెల ను మోద మొలయ?౭జేయ( 
థి ౧ గా 

జెలు వేది మద్గదా శీర్చుండ వగు నిన్ను. గనుంగొని దేవతాగణము లెల్ల 
౧౧ 

నిర్మూలు లై చాల నెజీ నశించెద రన్న విని యజ్ఞపోత్రియై వెలయు చున్న 
ఠః ర్త 

మ. న ఏం ఫా సా 

1. జెక్కు (౧ దుని సి (వ ా ) జిక, (దుదిసి (ఉం. వా. జం డం బ్.) బ్ర దంమ్షై్యగమున వసుంధర 

(అ) ల. దటి ర్చ హరునిః తౌన్ (హృ 4. విడుము (హ. తం. వా.) 5. గొనిపో6 జూతువె 

ఎ) గొం వోయెదు నా శ్యళువులకు, ధీయత మి్యితుండపోలె డెంపు తలిర్చన్ (ట. జ. ద.బ.). 
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తే. "హరి సరోజజ సురముని వరుల కెల్ల, వచ్చు దురవస్థ కాత్మలో వంత నొంది 

నిశిత దంష్టాగిగ్ర లసిత యై నెగడు ధరణి, దేవితో నొప్పె నాదేవదేవుడంత, 

. 'సురరిప్పు వాక్యాంకుళ ముల, గురు కుపితస్వాంతు( డయ్యు గొమరార వసుం 

ధరతోడ భీతి నొందిన, కరిణిం గల కరికులేం(దు కరణిం బెలుచకా. 840 

నిశిత సిత దంతరోచులు నింగి( బర్వ(, గంధి వెడలి భయంక రాకార లీల 

నరుగు భీషణ మఖవరాహావతార, మొనర (దాల్చిన పద్మలోచనుని వెనుక. 841 

కరి వెనుక న(క్రము, కరణిం జని దై త్యవిభుండు *గది సిట్టనియెకా 

దురిత పయోనిధి తరికికా, గిరికికా ఖురదళిత మేరుగిరికికా హరికికా 62 

నిందకు రోయక అజం, జెందక వంచనను రణము నేసి జయంబుకా 

బౌందెద నని మది( దల(చుచు6 బందగతికా బాజ బంటుపంతమె?ినీకున్. 648 

అని యాక్షేపించిన పుండరీకాకుండు కోపోదీపిత మానసుం డై యంత, 644 

తోయములమీ6ద భూమి న, నాయాసత నిల్చి దాని కాధారముగా( 

దోయజనాభుండు దన బల, మాయత మతి. బెనై సురలు హర్ష ము నొందజా. 

కుసుమముల వృష్టి టోరన6 గురినె నంత, విభవ మొప్పార దేవ 
దుందుభులు మొరసె. 

గడ(క వీతెంచె గంధర్య గానరవదు, నందితము లయ్యె నప్పరో న్రర్తనములు. 

ఆ య్యవసరంబున న య్యజ్ఞవరాహమూూర్తిధరుం డైన కమలలోచనుండు 
యా 

గనకకుండల కేయూర గ్రైవేయ కటంకాగుళీయక భూషణరోచులు నింగి. బర్వ 
సమరసన్నదుం డె, 647 

థె యి 

. ఘనగదం గేల6 బూని మణికాంచన నవ్య: విచిత్ర వర్మ మిం 

పొనర(గం దాల్చి దానవనియు క దురు క్ష నిశాతబాణముల్ 
దన ఘనమర్మముల్ గల6ప దానవహంత నితాంత శౌర్యు(డై 

కనలుచు వచ్చు న ద్దనుజు( గన్గొని రోష విథీషణాక్ళతిన్. 648 
NNR మం 

1. హరి సరోభవ సురముని వరులకే ల్ల (ట్ర) హరి సరోజాత భవ ముఖామరుల కెల్ల (త._.తఆ.వా.) 

౨. నిశిత దంషాం్యగ కోరక వసిత ధరణి (క.బ.) తనదు దంషా9(గ లసితమెతనరు ధరణి(హ) 
ళు ఎ లో ళా యలు 

లీ. వరబలయుత జలచరగణ, పరిపీడాకుల విలోలభావముతో వం -. 

 దురిచాల భీతినొందిన, కరిణిం గల కరికులేం_చు కరణిం బెలుచన్.(క.చ.ట.త.జ.ద.బ.) 

4. గదిసి యిటులనున్ |తం. వా.); గదియచు బలుకున్ (జ) ల్. రోషవిజృంభణాకృతిన్ (క) 
\ 
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వ. ఒప్పియు సగుచు నిటనియె, 649 
(౧ 

మ. వినరా! యోరి! యమంగళాదరణ! యుచ్వ్జృ త్రిన్ నను న్నీమది 
న్ననయంబున్ వనగోచరం బగు మృగం బంచున్ దలం తౌర! నే 

నెనయ న్వన్యమృగంబ నౌదు బలిమి న్నేతెంచు నీబో(టి యీ 

శునక ('ైణి వధింతు నేం డనిమొనన్ సొ(కోర్సి వర్తించినన్. 650 

(x . బలిమి గల దేని నాతో, గలనను నెదిరించి పోర6ం గడంగుము నీ కో 

ర్కులు నేండు దిర్తు నూరక, తలపోయ వికత్తనములు దగదు దురాత్మా! 651 

చ, విను మదిగాక సంగర వివేక విశారదు లైన యట్టి స 

జనములు మృత్యుపాశముల.6 జాల నిబద్దులు నయ్యు నీ వలెన్ 

గొనకొని యాత్మసంస్తుతులకు న్ముదమంద రిదేల? యీ విక 

త్ల నములు బంటు పంతము లె? దై త్యకులాధమ! యెన్ని చూడ6గన్, 652 

మ. ధృతి. బాతాళమునందు నీ వనెడి సందీపో(గ నికేప మే 

నతిదర్పంబున( గొందు( జూడు మిదె దేవారాతి! 'న న్నెన్నెదొ 

గతలజ్ఞాం డన దా'గియుండి రణముం గావింతు యుష్కద్గదా 

వితత*ద్రావితు. డన్న న న్నెదురుమా! వే తీర్తు నీ కోరికల్. 658 

ఉ. ఎన్న? బదాతియూథముల కెల్ల విభుంశవు పోటుబంట వై 

నన్ను రణోర్వి నేం డెదిరినన్ భవదీయ బలంబు నాయువున్ 
మిన్నక కొందు జూడు మిదె మేరగ మేదిని వీతదెత్య మె 

[a] యా యా 

వన్నెకు నెక్కంజనెద నవార్య పర్మ్నాకమ వి[కమంబునన్. 654 

చ. నను నెదురంగ.6 జాలిన ఘనంబగు శౌర్యము ఛై ర్యమున్ బలం 

బును గలదేని నిల్వు రణభూమిని నీ హితు లైన వారికిన్ 

గనుంగవ బాష్ప పూరములు (గ్రమ్మంగ మాన్స(గ నోపుదేని చ 
య్యన కిజనుదెమ్ము దానవకులాధమ! యూరక రజ్జు లేటికిన్. 655 

క. నను నిట సంనస్థాపించెద, నని పలికితి వంత వా వొదువు *4నీకున్ 

నెనరై న చుట్టము ల ( టెడ,గని రాయిదె యమునిపరికింగాపుర మరుగన్ .656 

న కహ. బు)... ల. (డ్రావితు నన్నునేం గెదురుమా (హ. వా.) 
ల జను ఎ హొమ్ము (వో కా) జనం జొమ్ము (తం. వా) 4. లనీ (చ. ద్. బ.) 



తృతీయ స్కంధము వలి? 

మ. అని యిబ్బంగి సరోరుహాో కుడు హిరణ్యాతు౯కా విడంబించి ప 

లిన హాసోకుల కుల్కి_ రోష మద సంగీభూత చేతస్కు6థె 
నానే నూ 

కను వకా మిణుగురు చాల(6 బొడమంగా( గిన్కు_మెం దోశ దొ 
oa) రా 

కిన "కృష్ణోీర గరాజు మాడి. మదిలో గీడ్చాటు వౌటిల్ల (గకా. 657 

. చలితేంద్రియు( డై నిట్టూర్పులు నిగిడింపుచును బొమలు ముడివడ రోషా 

కుల మానను డై గదంగొని, జలజోదరు కెదురు నడచె సాహస మొప్పకా. 606 

గదీ సారించి మదాసురేందు(డు సమ్మగ [కోధు( డై మాధపుం 

గుదియకా (వేసిన (వేటు 7౫ కొనక రతీహంత శౌర్యోన్నతికా 

గద6౬ గేలకా ధరియించి దాని దునుక ల్లావించినం దై త్యు(డు 

న్మదు( డై యొండు గదకా రమావిభుని భీమప్ర(క్రియకా (వేసినన్. 659 

అది దను దాకకుండ *నసురారి గడారణ కోవిద కియా 

స్పద కరలాఘవ [క్రమము పై కొని చూపి విరోధి పేరురం 

5బదయత (వేయ వా(డు వివశాకులభావము నొంది యంతలో 

మది( దెలివొంది (వేసె రిపుమాన విమర్హను నా జనార్గనుకా. 660 

ఇట్లు దలపడి యన్యోన్య జయకాంకల నితరేతర తుంగ తరంగ తాడితంబులగు 

దకిణో త్తర సము(ద్రంబుల రౌ(ద్రంబున(, బరస్పర శుండాదండ ఘట్టిత మదాంధ 

గంధసింధుర యుగంబు చందంబున, రోష ఖీష కకాటోపంబులం దలపడు 

బెబ్బులుల గబ్బున, నతిదర్పాతిరకంబున నెదిర్చి అంకెలువై చు మదవృష 

భంబుల రభసంబున, నసహ్య సింహపరా(క్రమంబున, విక్రమించి ఫోరునెడ 

హిరణ్యాకుండు సహ్యమండల (భ్రమణంబునం బరివేష్టించినం బుండరీకాక్షుండు 

దక్షిణమండల (భ్రమణంబునం దిరిగి, విపకు వక్షం బశనిసంకాశ౦ బగు గదా 

దండంబునం బగిల్చిన, వా(డు దెప్పిణి తెలివొంది దనుజ పరిపంథి ఫాలంబు 

నొంచిన, న మ్మెటివీరులు శోణిత సి కాంగు లై పుష్పితాళోకంబులం బురుణింపు 
చుం బాయుచు డాయుచు (వేయుచు తోయుచు నొండొరుల రుధిరంబు 

లా(ఘాణింపుచుం దిరస్కార పరిహాసో క్తు లిచ్చుచు( బోరు సమయంబున న 

మ్మహాబలుల సమరంబు( జూచు వేడ్క. బవ్మసంభవుండు నిఖిల మునీంద్ర సిద్ద 

సాధ్య 'దేవగణ:ంబులతోడం జనుదెంచి ధరి(తీనిమి త్తం బసురతోడం బోరయజ్ఞ 

వరాహున కి ట్ల నియె, 661 
nan an టట i Deg 

1. (కుద్ధోరగరాజు (త. జ, డ.) బి. దనుజారి (జ.డ.ద.బ.తం.) తి. బదర6గ (హ.త.వ్యా 
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ఆంచిత దివ్యమూర్తి! పరమాత్మక! యీ కలుషాత్ము.డైనన 
_కంచరు( డస్మదీయ వర గర్వమునజ౯ా భువనంబు లెల్ల (గా 

రించు మదించు నిట్టి విపరీతచరి(త్రుని( (దుంప కి ట్లుపే 

&ంచుట గాదు వీని బలిసేయు వసుంధరకుకా శుభం బగుకా. 662 

బాలుడు గరమున నుగ, వ్యాళము ధరియించి యాడు వడువున రక్షః 
పాలుని(|దుంపక యూరక, పాలార్చుట నితియే? శుభ(పద! యింకకా. 663 

ఆదియునుం గాక, ' 664 

అనఘా! యీ యభిజి న్ముహూ_ర్హమున దేవారాతి మర్షింపవే ! 
ననయంబుకా మతి దై త్యవేళ యగు సంధ్యాకాల మే తెంచినకా 

ఘనమాయాబలశాలియెన దనుజుకా ఖండింప(గా రాదు కా 

వున నీ వేళన |తుంపు సజ్జన హిత్మపోద్యోగ రక్పుండ వై, 665 

అధ్యాయము = ౧౯ 

అని సరసిజగర్చ్భుండు వ, లిన వచనము లర్ధి విని నిలింపులు గుంపుల్ 

గొని చూడ సస్మితానన, వనజము చెలువొంచ 'నసురవరు కభిముఖు( డె. 666 

. పుండరీకాకు. డయ్యును భూరిరోష, నిరతి దీపింప నరుణాబ్ద నేేత్రుం డగుచు 

ఘన గదాడండ మె త్తి రాక్షసుని హనువు, లుగగతి మొతె వా(డును నోసరించె. 

పరువడి దితిసుతు6 డతిఖీ, కర గద జేబూని చిత్రగతులం బద్మో 

దరు డాసి చేతిగద సా, గరమున( బడ నడిచె బాహు గర్వ మెలర్చకా. 668 

అంత, 669 

హారి నిరాయుధు( డైన సురారి, సమర, ధర్మమాత్మను దలంచి యుద్రంబు గక 

నిలిచి చూచుచునుండెను నింగి యమర వరుల హా!హా రవంబుల భరితమయ్యె. 

సరసిజన్నెతుండు దనుజే, శ్వరు సంగరధర్మమునకు సమధిక శౌర్య 

స్ఫురణకు దన చితంబున(, గరమాశ్చర్యంబు నొంది కడ(క దలిర్చ్పకా.67! 

కుతలోద్రర్త మనంబునం దల ణె రొకోరాడ్వధార్థంబుగా 

దితిసంతాన కులాటవీ మహిత సందీ_స్ప (ప్రభాజ్నక్రముకా 

సతతోద్య జ్ఞయశబ సన్ముఖర భాస్వ చ్చ(క్రముకా సంతతా 

(శిత నిర్వ్మక్రము. వాలిత (ప్రకట ధా(తీ చక్రముకా జ(క ముకా. «672 
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వ, అదియునుం [బచండ మారాండ మండల (పభాపటల విద్యోతమానంబును, 

పటు నట జ్ఞ్వాలి కాపా స్త సమస్త 'కుపితారాతి బలాఖర్వ దుర్వార బాహాగ 
ర్వాంధకారంబును, నసహ్య కహ కహ నిన దాధరీకృత సాగర ఘోషంబును, 
సకల 'దేవతాగణ జేగీయమానంబును, ననంత తేజో విరాజితంబును నిజ (ప్రభా 

పూరిత (బహ్మాండ కటాహంబును నై రయంబునం జనుదెంచి, దనుజారి దకిణ 

కర సరోజం బలంకరించిన, నా శుభాంగుండు రథాంగపాణియై దివంబున సమర 

గణంబులు జయజయ శబ్లంబులు వలుక నసురవిభున కెదురుగా నడచిన. 678 

క, పొడగని దనుజు(డు పెదవుల, దడుపుచుం బొలివోని బంటుతనమున వీరం 

బుడుగక భీషణ గద గొని, యడిచెక మఖమయ వరాహు నమితోత్సా హంజా, 

క, [తిదశారి దన్ను (వేసిన, గద6 బదమున. బోవ. దన్నెం గమలాకు(డు సెం 

పొదవ(గ మనమున మోదము, గదుర(6గ లేనవ్వు వదనక మలము (*బొదు వకాం 

వ. ఇ వ్విధంబున గద వోందన్ని యసురవిభుతో నిట్లనియె. 676 

చ. ఘనగద( గేలబూని భుజగర్వ మెలర్చ(గ నన్ను సంగరా 

వని నెదిరింతు రార ! యనివారణ దైత్య కులేశ్వరాధమా ! 

యనవుడు వా(డు కినుబ్బి గద నంబుజనాభుని (వ్రేనె (వేసినం 
దనుజవిరోధి వట్రికొనె( దార్జ్యు 6 డహీందుని( బట్టు కై వడికా. 677 

క. దితిజుండు తన బల మృపతి, హత తేజుం డగు సరోరుహాకుని శౌర్యో 

న్నతి మీంద. బెట్టకుండుట, మతి నెజిం/గియు బెనంగె దురభిమానము 'పేర్మికా. 

వ. అంత, 679 

బలా కాలానల జ్వల జ్వాలా విలోల కరాళ మై సినుపొందు కూలమంది 

సురవెరి యజనూకర రూపధరు( డె న వనజనాభుని మీంద వెవ నదియు 
య జ ౬ వ 

సద్ద్విజో త్రము కము 6(ద6 జపలతం గావించు నభిచార 4కర్మంబు నట్లు బెండు 

పడి పరతే. గని పద్యోదరు(డు దాని జ([కధారాహతి( జండవి(క్ర 

కే, మమున నడుమన ఖండించె నమరభ ర, మహిత దంభోళిచే గరుత్మంతు పక్ష 
మతిరయంబున6 [ద్రుంచిన గతి(జెలంగి,సురలు మోదింస నసురులు సొంపుడింప. 

వ. అయ్యవసరంబున న య్యసుర దన కూలంబు చక్రంబుచేత నిహతం బగుటంగని. 
nT [టా (పతం) క గ్రోపన్ (వా); ట్రోవన్ (ద); బొదవన్ (వా) 8. నవ్వి(ట.త.) 

శీ. హోమంబు (చ.ట.త.జ.డ.ద.) 
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క. దితిజు(డు రోషోద్దతుం డై, యతినిష్టుర ముష్టి. జొడిచె హరి నా లోకో 

న్నతు( డొప్పె గుసుమమాలా, హతి దిగ్గజరాజు( బోలి యతి దర్పితు6డె .682. 
ra QQ 

మ. హరిమీ(దకా దితిసంభవుండు ఘన మాయా కోట్లు పుట్టించిన౯ా 

ధరణీచ[క్రము భూరి పాంసుపటల ధ్వాంతంబునం గప్పె ఖీ 
కర పాషాణ పురీష మూత్ర ఘన దుర్గంధాస్టి ర కావళుల్ 

గురినెకా మేఘము లభభ్రవీథిని మహా కోభ(క్రియా లోల మె. 688 

వ. మతశియును, 484. 

చ. తవిలి విముక కేశపరిధానము లుగకరాళ దంతతా 
లువులును రకృలోచనములుం గల భూత పిశాచ ఢాకినీ 

నివహము లంతరిక్షమున నిల్చి నిజాయుధపాణు లై మహో 

రవముగ యక్ష దైత్య చతురంగ బలంబుల. గూడి తోంచినకా. 685 

వ. అంత, 

క. (తిసవన పాదుం డగు నా, బిసరుహనే(తుండు లోక భీకరముగ నా 

యసురాధిపు మాయావిని, రసనకరం బై న శస్త్రరాజము. బనిచెకా. 687 

కం ఆచక్రభాను దీప్తి ధ, రా చక్రమునందు నిండి రయమున న మ్మా 

యాచ (కము నణ(గించెను, నీచ్మక్రము ( డైన యామినీచరు నెదురకా. 688 

వ. అంత నిక్క_డ, 689 

క, దితి తనవిభు వాక్యంబుల, గతి తస్పద యనుచు6 దలంపస6గా 6 జన్నుల థో 

అితధార లొలికె రక్షః, పతి యగు కనకాకు పతనభావము దోంపన్. 690 

వ. ఆ య్యవసరంబున నసురవిభుండు తన చేసిన మాయాశతంబులు గృతఘ్బు నకుం 

న. 

(భ్రీమహాభాగ వతము 

గావించిన యుపకారంబులుం బోలె హరిమీంద6 బనిచేయక విఫలంబు లె నం 

బొలివోని బంటుతనంబునం బుండరీకాకు( జేరం జనుదెంచి వాహుయు గళంబు 

సాచి *ేపూంచి పొడిచి రక్షోవెరి వక్షంబు( వీడించిన నయ్యధోక్షజుండు తప్పించు 

కొని తలంగిన6 జెలంగి దై త్యుండు నిష్టరం బగు ముష్టిం బోడిచిన ననురాంత 

కుండు మిసిమింతు(డు గాక రోషభీషణాకారంబున వాసవుండు వృ(తాసురుం 

దెగటార్చిన చందంబున వ(జివజసన్నిభం బగు నఅచేతం గజకు టసుర కట 

తటంబు చటులగతి (వేసిన, నా హిరణ్యాకుండు దిర్షిరం దిరిగి యుదస్త లోచ 
నుండె సోలి యెట్టకేలకు నెదుర నిలువంబడె నంత, 691 

టు టం TR INT NIN 

1. యూంభచి (వ్యా 
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౦ 

వ. ఇట్లు లోబడిన, 698 

మ. దివి నిందాదులు సంతసింప *హరి మొ _తెం గర్ద మూలంబునకా 

బవిసంకాశ కఠోర హా _స్తమున శుంభల్లీ లమె దాన దా 

నవలోకేపండు ర కనేశ్రుం డగుచుకా దైన న్యంబు వాటిల్ల (గా 

భువిమీ(దకా “వడిం గూలె మారుత హతోన్మూలా వనీ జాకృతికా, 694 

క, బుగబుక నెత్తురు (గక్కుచు, వెడరూపము దాల్చి (గుడు వెలి కుజుక నిలం 

బడి పండ్లు గీటుకొనుచుకా, విడిచెం (బాణములు దై త్యవీరుం డంతక౯ా. 885 

తే, పడిన దనుజేశ్వరుని. జూచి పద్మసంభ, వాది దివిజులు వెజ(గంది రాత్మలందు 

నిత(డు వొందుట యొట్లాకొ! యా యవస్ట, నని తలంచుచు మణజియు నిట్ల 

నిరి ౨వెసను. 696 

మ. వర యోగీంద్రులు యోగమార్లముల నెవ్వాని౯ మనోవీథి సు 

స్టిరత తకా లింగశరీర భంగమునశై చింతింతు రా పంకజో 

దరు పాణ్యాహతి6 ద న్యుఖాంబురుహము కా దర్శింపుచుకా జచ్చె % 

ర్భరితో త్తంసుని దైత్యవల్ల భుని సౌభాగ్యంబు దా నెట్టిదో! 697 

చ. సమమతి వీరు దై త్యకులశాసను పారిషదుళల్ మునీంద్ర శా 

పమున నికృష్ణ జన్మమున. బై కొని పుట్టియు నేండు విమ్లచే 

సమయుట (జేసి మీ(ద నగు జన్మమునకా జల జాకు నిత్య వా 

సమున వసింతు రన్న యటికి( జావును( బుట్టువు లేదు వీరి కికా. 698. 

క, అని వెజంగు నొంది “పావన, తను వొందినయట్టి వికచతామరసాకుకా 

ముని యోగజన [తిదశా, వన దకుకణా దనుజ కరటివర హర్యకుకా. 699 

వ. కనుంగొని, 700 

చ. వనజదళాక్ష! యీ జగతి వారల మర్మము సీ వెతింగి యీ 

సున(బగ( బట్టు సీ దివిజసూదను. జంపితి గాన నింక ళో 

భన మగు నంచు హ_స్తములు ఫాలములం గదియించి యందజుకా 

వినమితు లై నుతించిరి వివేకవిశాలుని( బుణ్య శీలునికా. 70t 

1. అటట ద) హర య(డేకం బనేకంబుగా (చ) కి. వేయ (క. చ.) 4. బడిసోలె 
(ప.హ.) ల్. వరస (తం. వా.) ర. నిర్భరితోదాత్తుండు (క. బ.) 7. (తినవన (క. చ. జ.) 

. దిటచెడి తోంఐడె దైత్యు డు, సటికిన్ దంద్టాావిభిన్న శ|తుమహా వ్య 

సటికికా ఖర ఖుర పుటికికా, 'గటితట హత కమలజాండ ఘటికికా గటికికా. 

5. అనిమిషముని యోగిజనా, వన (క -చ.తం.) 9. వగ బెట్టు (జ) 

క్, 
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. అంత, 702 

సవనవరాహమూ ర్తి సుర శాత్రవు( (ద్రుంచినమీ6ద భారతీ 

ధవ ముఖ దేవతామునికదంబము దన్ను నుతించునట్టి సం 

_స్త్రవమున కాత్మలోన (బమదంబును బొంది సమ్మగ మంగళో 

త్సవము చలిర్ప నందణ! _బసాద విలోకన మొప్ప జూచుచుకా. 793 

ఆరిగె వికుంఠధామమున క మ్మపి ాతోత్సవ సూచకంబుగా 

మొరనె సుపర్వదుందుభు లమాఘము లై ధరణీతలంబునకా 

గురినె. (బసూనవృష్షి శిథికుండము లెళల్లైడ6 దేజరిల్లై భా 
శోధ. (ne) ae) 

స్క-ర శకి మండలంబులు నిజద్యుతితో వెలుగొంది నత్త టీక. 714 

ఆని యీ పుణ్యచరిత్రము, వనరుహ సంభవు(డు (త్రిదివ వాసులకుం జె 

ప్పిన యది మె।శ్రేయు(డు ఏదు, రున కెణీ(గించిన విధంబు రూఢము గా(గకా. 

శుకయోగి పరీక్షిత్తున, కకుటిలమతి నెజు(గ( జెప్పె నని సూకుండు శౌ 

నక ముఖ్యులైన మునివరు, లకు( దెలియ (౫ జెప్పె మజియు లాలన మొప్ప౯ా,. 

(an) ప్విధంబున మొ తేయుండు నెప్పిన విని విదురుండు సంతసిల్తె నని, 707 

. అనఘం బగు నీ చరితము, వినిన( బఠించిన లభించు వి(శ్రుతకీ ర్తుల్ 

వనజోవరు పదభ క్తియు, మునుకొని యహ పర సుసౌఖ్యములు జనములకు కా, 

అధ్యాయము-_౨౨ 

అని చెప్పి వెండియు సూతుండు మహర్షుల కిట్ల నియె. పరీక్షి న్నరేం(దు (తు 

శుకయోగీందుం గనుంగొని ముసి౫దా! హార ణ్యాక్ష వధానంతర౦బున వసుంధర 

సమస్థితిం పొందిన విధంబును, స్వాయంభువ మనువు తిర్యగ్గాతి జంతు సృష్టి 

నిమి త్రంబు లైన మార్షంబు లెన్ని సకియంచ మహాభాగ వతో _క్రముం డై న 

విదురుండు కృష్ణునకు. నపకారంబు చలంచిన పాపవ ర్తను లగు ధృతరాష్ట్ర 

పుతులం బాసి జనకుం తగు కృష్ణ దె GEE పాయనునకు సముం డగుచు దన మనో 

వాక్కాయ కర్మంబులు గృమ్షనంద చేర్చి భాగవత జనోపాసకుం డె పుణ్య 

తీర్థ నేవా సమాలబ్ర యళో విగతకల్మషుం డగుచు మెతేయ మహాముని నేమి 

ప్రశ్నల నడిగె? నవి యెల్లం దెలియ నాన కిమ్మనిన రాజేం(ద్రునకు శుక 

యోగింద్రుం డిట్లనియె, 709 
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—: చతుర్ముఖుం డొనర్చు యక్షొది దేవతాగణ నృష్షం దెలుపుట :_- 

- విమలాత్ముండైన యవ్విదురుండు మైత్రేయ మునివరు( జూచి యిట్ట నియెప్రీతి( 
జతురాత్మ! సకల (పజాపతి యె నటి జలజగర్ఫు(డు |పజాసర్లమందు 

= టె గి 
మును (ప్రజాపతులను, బుట్టంచి వెండియు( జిత్తమం దేమి సృజింప6 దలణె 

మును సృజించిన యట్లి మును ల మ్మరీచ్యాదు లబ్బజు నాదేశ మాత్మ నిలిపి 
లు న్ జ ఢ్రే 

. యర్టి నెట్లు సృజించిరి యఖిల జగము, మెజసి మటి వారు భార్యాస మెతులగుచు 

శేమి సృజియించి రదిగాక కామినులను, బాసి యేమి సృజించి రా భ(ద్రయశులు. 

= అందణు( దమలో నై క్యము6 జెందినచో నేమి దగ సృజించిరి: కరుకా 

కందళిత హృదయ! యిన్నియు.(, బొందుగెనెటి గింపుమయ్య బుధనుత! నాకుకా, 

. అనిన మునీందు. డిట్లనియె జీవాదృష్టోపరుండు మాయాయు క్ష పురుషవరు(డు 

గాలాత్కకు(డు నను కారణంబున నిర్వికారు( డై నట్టి జగన్నివాసు(6 

*డాది జాతకోభు. డయ్యె న మ్మేటి వలనను గుణత్రయంబును జనించె 
నా గుణ్యతయమునం దయ్యె మహత్తత్త్వ మది రజో గుణ హేతు వైన దాని 

యం దహంకార మొగి. [దిగుణ్మాకమున6 బొడమె మతి దానివలన. 

(బభూతమయ్యె ( 

బంచతన్మా్యత లందు సంభవము నొందె,భూతపంచక మీ సృష్టి హెతు వగుచు.712 

ఆవియును దమలోన( (బత్యేకంబుగ భువన నిర్మాణకర్మంబునకు సమర్త ంబులు. 

గాక యన్నింటి సంఘాతంబున( బాంచఖౌతికం బై న హిరణ్మయాండంబు 

సృృజియించె. అది యును జలాంతర్వ ర్తి యె వృద్ది ( వొందుచుండె నందు, 718 

నారాయణాఖ్య నున్నతి నొప్పు (బ్రహ్మంబు సాహస దివ్యవర్ష ౦బు లోలి 

వసియించి యుండె నా వాసుదేవుని నాభియందు సహస్ర సూర్య (పదీ పి 

దనరుచు సకల జీవనికాయయుత మగు పంకజాతంబు సంభవము నొందె( 

*బొగడొంద నందులో భగవ దధిష్టితు. డగు స్వరా ట్టగు చతురాననుండు 

. జననమొందెను దత్సద్యసంభవుండు, ననామ రూప గుణాది సంజ్ఞాసమేతు( 
డగుచు నిర్తాణ మొనరించె నవీలజగము,వనజజుండు నిజచ్చాయవలన మటియు,. 

NET మ mY Nm mm ల 

1. ఘనులు (చ.ట.త.జ.డ . దు) లి. నెరుగింంపవయ్య (చ.ట.డ.బ.) లీ. వరుడు (క.చ.ట.డ) 

4. డా దికిజాశ్షోభుడై న య మేటి (చ) 5. పొగడొాంమ (క. చ.ట. త. బ.); పరంగంగ నందులో 

(హుతం .వా.) 6. నామధేయాభి రూప (క.చ.త.జ.డ.బ.); నామధేయాదిరూప (ట.ద_) 
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లుగు రా(తిమయ మయ్యె నప్పుడు మజీ దలంప ( 

1. యవమవ్యేళ దనకు | 

శ్రీమహాభాగవతము 

తామి(సమును నంధతామి(సమును దమంబును మోహమును మహామోహనంబు 

నను పంచమోహ రూపాత్మక మైన యవిద్య6 బుట్టించి యా వేధ తనకు 
నది తమోమయ దేహ మని 2మది రోసి త_త్రనువు విసర్హించె ధాతృ ముక్త 

దేహంబు సతత క్షు త్త్సక్ష్టల కావాసమును ర్యాతిమయము నయ్యెను దలంప 

. నందులో యక రక్షస్సు లన జనింప, వారి కప్పుడు కు తృృషల్ వజల (గొంద 

తా చతుర్ముఖు భక్షింత మనిరి కొంద, “అతని రక్షింపవలదని యాడి రంత. [1 

ఇట్లు పలుకుచు నతని భకించువార లై ధాతసన్నిధికి( జనిన నతండు భయ 

విహ్వలుం డై యేను మీ జనకుండ. మీరలు నమత్చు.తులరు. నన్ను హింసింప 

కుండనుచు*మా మా జక్షత రక్షతి” యను శబ్ద బులు వలుకం ద న్నిమిత్తంబున 

వారలకుం _(గ్రమ:బున యక్ష రక్ నామంబులు (పకటంబు లయ్యె. వెండియు( 

(బభా విభాసితం బైన యొక్క కాయంబు ధరియించి సత్త్వగుణ గరిష్టులు 

(ప్రభావంతులు నగు దెవతల ముఖ్యు లగునట్లు సృజియించి తతభామయ గాత్ర 

విసర్జనంబు చేనె. అది యహోరూసం బై దేవకాళికి నాశ్రయం బయ్యె, 
మజీయు జభఘనంబువలన నతిలోలుపు లైన యసురులం బుట్టింప, వార లతి 

కాముకు లగుటం జేసి య య్యజునిం జేరి మిథునకర్మ బపేక్షించిన, విరించి 

నగుచు నిర్ణజు లైన యసురులు దన వెంట నంటి తగులం బజచి, ప్రపన్నా ర్తి 

హరుండు, భ క్రజనానురూప సందర్శనుండు నై న నారాయణుం జేరి, తత్సాదంబు 

లకుం (బణమిల్లి యిట్లనియె, 16 

రక్షింపుము, రక్షింపు ము, పేకింపక వినుత నిఖిల బృందారక! వి 

శ్వ శేమంకర! విను మిటు, దక్షత నీ యాజ్ఞ నేను దల నిడి వరునకా. 717 

ఈ (పజాసృషి కల్చనం బేనొనర్చ, నందు( బాపాత్ములై న యూయసుర లిపుడు 

నను రమింప(గ డాయవచ్చిన6 గలం౦గి, యిటకు వచ్చితి నను(గావు మిద్దచ రిత! 

ఆదియునుం గాక లోకంబువారలకుం గే శంబు లొనరింపం గే శంబునం పొందిన 

వారల కైశంబు అపనయింపను నీవ కాక (యితరులు గలర్రఅని స్తుతియించిన( 

బచ్మజు కారుణ్యం బెటుంగ నవధరించి ఏవికాధ్యాత్మ దర్శనుం డగుచు,కమల 

సంభవ! భవ ద్ద్లోర తనుత్యాగంబు నేయు మని యానతిచ్చిన నతండు నట్ల 
చేనె అదియును, 719 
చలం OY Ny Rn క 

హవా.) 2. ధాత(హ.వా.) కి. మూర్రియము తృ టృముద్భవం 
అతని రక్షింపుండని తగనాడి రంత (హ); శ్ర 

i 

HE 

అతని రక్షింత మని తగనాడి రంత (తం. వా.) 
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సీ, నవ్యకాంచన రణ న్మణినూపు రారావ విలసిత పాదారవిందయుగళ 

ox 

(౫ 

దిశ 

కాంచీకలాప సంకలిత దుకూలవస్ర సార పురిన నితంబబింబ 

రాజి తానోన్య కర్కశ పీన కరికుంభ పృథు కుచభార కంపిత వలగ్న 

మదిరా రసాస్వాద మదవిఘూర్థిత చారు సిత నవవికచ రాజీవనయన 

. యపర పక్షొష్టమీ శశాంకాభ నిటల, మదవ దళికుల రుచిరోపమాన చికుర 

లలిత చంపక కుసుమ విలాస నాస, హాస లీలావలోకన యబ్దపాణి. 720 

. అన(దగి సంధ్యారూపం, బున లలనారత్న మపుడు పుట్టిన దానికా 

గనుంగొని దానవు లుపగూ, హన మొగి గావించి పలికి రందబు( దమలోకా. 

+, ఈ సౌకుమార్య క్ వయ, సీ సౌందర్య (కమంబు నీధె ర్యంబు 
యా 

న్నీ సౌభాగ్య విశేషము, నే సతులకు( గలదు! చూడ నిది చిత్ర మగుకా.722 

. అని వెజంగంది య ద్దనుజు లందు నిట్లని రీ తతోదరిం 

గని మన మంతనుండియును గాముకవృ త్రి( జరింపుచుండ6గా 

మనయెడ దీని చిత్తమున మక్కువ లేమికి నేమి హేతువో ? 

యని బహుభంగులం బలికి రా (ప్రమదాకృతి యైన సంధ్యతోకా. 728 

. ఓ కదళీ స్తంభోరువ ! యే కుల? మే జాడదాన ? వెవ్వరి సుత? వి 

చేకాంతంబున నిచ్చట, నే కారణమున. జరించె ? దెజింగింపు తగా. 724 

= భవదీయ చారురూప, [ద్రవిణ ?లస త్పణ్యభూమి( దగు మోహమునకా 

దవిలిన దుర్భగు లగు మము(, గవయవు పుష్బాస్తు బాధ ఘనగమయ( గదే!725- 

* నొఅని యంత, 726. 

. గురు కుచభార సంకుచి తావలగ్నంబు దనరారు నాకాశతలము గాగ 

లలిత పల్లవ పాణితలమున. జెన్నాందు చెండు “పత త్పతంగుండు గాంగ 

సలలిత నీల పేశల పృథు ధమ్మిల్ల బం ధంబు ఘన తమఃపటలి గాయ 

(బవిమలతర కాంత భావ ఫలోకన జాలంబు తారకాసమితి గాంగ, 

అధ ౧ గాం క్ < అద జ * గడంగి మెపూ(త సాంధ్య రాగంబు గాంగ, నంగనాకృతి నొప్పు సంధ్యావధూటి ( 

గదిసి మనమల మోహంబు గడలుకొన6గ, నసుర లందు. గూడి యిట్లనిరి 

మజీయు. 727 
న టబ ల 

1. నీ సుగుణగణ విశేషము (డ) 2. లసత్పుణ్యభూమి (వ. తం. వా.) లి. మశియు6 దదీయ 

సౌందర్యం బుగ్గడింప నలవి గాక చింతింపుచు (హ) 4. లసతృతంగుండు గాంగ (డ) ర్. ఘనమగు(త) 
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క, వెలయ'6గఈ6 బద్మ౦ బేక, సలమున నే యొపూు6 గాని షక త్పదపద్మం 

విల బహుగతుల ననేక, స్టలముల( దనరారు€ గాదె! తరు ణాబ్దము ఖీ 173 “oe 

క. అని దనుజులు దమ మనముల, ననురాగము లుప్పతిల్ల నందణు నా సం 

ధ్యను బట్టికొనిరి వనజా,సను డప్పుడు హృదయమందు సంతస మందెకా.729 

సరసిజభవు6 డ య్యెడం దను గర మా(ఘాణింప నపుడు గంధర్వులు న 

పృరసలు పుట్టిరి ధాతయు(, బరువడి నాత్మీయ తనువు. బాసిన నదియుకా. 780 

వ. చం(దికారూపం బె న దద్గాాత్ర౨ బు విశ్వావసు పురోగము లగు గంధర్వాప్పరో 

గణంబులు గ: కొనిరి. వెండియు3 గమలగర్భుండు తం[వోన్యాద నిదారూపంబు 
షై & 

లయిన శరీరంబుల దాల్చి పిశాచ గుహ్యాక సిద్ద భూతగణంబులం బుట్టించిన, 

వారలు దిగంబరులు ము కకేకులు నైనం జూచి, ధాత లోచనంబులు ముకుళించి 

త దా(్రంబు విసర్తనంబు గావించిన నది వారలు ల కొనిరి, వెండియు నజాంతు 

దన్ను కినన్నవంతునింగా€ జింతించి యద్భశ్యదేహుం డగుచు. బితృ సాధ్య 

గణంబులం బుట్టించిన, వారలు వమ్ము౦ బుట్టించిన యద్భాశ్వ శరీరంబునకుం 

గార్యుం బగు చేవభావంబు గై కొనినం, ద త్రారణంబునం బితృ సాధ్యగణంబుల 

నుదేశించి శాదంబులు హవ్యకవ్యంబు లాచరింతురు. మఅశియును, 7831 
ఆ థి ల 

న సజ్జన స్తుత ! వను చతురత బంక జాసను(డు దిరోధానశ క్రి వలన 

4నలి సిధ విద్యాధరుల నోలి( బుట్టించి తవిలి వారికి దిరోధాన నామ 

ధయ మెనట్టి యా దేహంబు నిచ్చెను వెండియు భారతీవిభుడు దనకు( 

(బతిబింబ మగు శరీరమున గిన్నరుల( గింప్పరుషుల( బుట్టింప( బూని వారు 

తె, ధాతృ (ప్రతిబింబ దేహముల్ దాల్చి వరుస, నిద్ద జిద్దణు గవగూడి యింపులొదవ 

(బహ్మపరమైన గీతములత్ పాడుచుండి, రంత పంక జసంభవు( డాత్మలోన. 782 

క. తనసృష్టి వృద్దిలేమికి గనలుచు శయనించి చింత. గరచరణాదుల్ 
గొనకొని కదలింప(క రా, లిన రోమము లు[గ కుండలివజ మయ్యెకా. 788 

UN వనజజా(డు దస్నుు( గృ తక్క, త్యునిగా భావించి యాత్మ దుష్టి నహిం పకా 

మనమున నిథిలజగ త్పా, వను లగు మనులం [దిలోకవరుల సృజించెకా.784 

1. త్వన్ముఖ (వహ) శ. దనకర (క. బ.) లి. ననంతునిగా (క. చ. ప. జ. డం చ. బ.) 
శ్ర నర సిద్ధ విబుధ కి సంప బుట్టించి (హు తం. వా.) 5. నిజ తనువు దలచి (ట. చ. జ, ద.) 

ఈ. హూ, ౩ వచు (క. Sa తుద (బ్రహ్మణ్య ముఖ్యవరుల (క. చ. త. జ. డం ద.) 
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సీ, పుట్టించి వారికి. బురుషరూపం బై న తనదేహ మిచ్చిన దగిలి వారి. 
గను6గొని మున్ను పుట్టినవారు 'గూడి యా వనజసంభవున కిట్లనిరి దేవ! 

యకఖిల జగ(త్ర్సష్ట వైన నీ చేతల గావింసంగ౧ంబడిన యీ వితత సుకృత 

'మాశ్చర్యకరము యజ్ఞాది [కియాకాండ మీ మనునర్ల్షమం దీడ్యమయ్యె. 
భః గ 

తే ద ద్రవిర్భాగములు మాకు(దవిలి జిహ్య, లందు నాసాదనములు సేయంగ(6గలిగ 

ననుచు మనముల హర్ష ౦బు లతిశయిల్ల , వినుతి సేసిరి భారతీ విభు; మటియు. 

వ. వర తపో విద్యా యోగ సమాధియు కేం డగుచు బుషివేష ధరుండును హృషీ 
కాత్యుండును నె బుషిగణంబులం బుటించి సమాధి యోగ శ్వర్య తపో విద్యా 

Qe లు న జి 

నిర్ యు క్రంబగు నాత్మీయ శరీరాంశంబు వారికిం (గమంబున నొక్కొాక్కు 

నికి నిచ్చె. అని మైత్రేయుండు సనెప్పిన విని విదురుండు పరమానందంబును 

బొంది గోవింద చరణారవిందంబులు మనంబునం దలంచి వెండియు మైతే 

యునిం జూచి యిట్ల నియె, 786 

అధ్మాంయయు — 92 

em *వరగుణ ! స్వాయంభువ మను వంశం బిల. బరమ సమ్మతము దప్పదు తలంప( 

గొనకొని త ద్యంశమున మిథున (క్రియ( జేసి (పజొవృద్ది( జెప్పి తీవు 

నదియును6 గాక స్వాయంభువ మనువుకు. బూని (ప్రియన తో త్తానపాదు 

అను నందనులు గల రంటిఏ వారు స_ప్పద్వీపవతి యెన ధా(త్రినెల్ల 

తే. ధర్మమార్గంబు లేమియు( దప్పకుండ. ననఘుల్లై యెట్లు పాలించిరయ్య : వారి 
చరిత మెల్లను సత్క్భపానిరతమతిని, నెజు(గ వినుపింపు నాకు ముసం్యద్రచంద! 

౧౧ 

వ. ఆదియునుం గాక త న్మనుప్మత్రియు యోగలక్షణ సమేతయు నగు దేవహూతి 

యను కన్యకా రత్నంబును స్వాయంభువుండు గర్హమునకు నే విధంబునం బెండ్లి 

చేసె? ఆ  దేవహూతియందు మహాయోగి మైన కర్రముండు (పజల 

నేలాగునం బుట్టించెః అదియునుం గాక కర్షముండు రుచి యను కన్యకను దక్ష 
(ప్రజాపతికి నిచ్చె నని చెప్పితివి. ఆ రుచియందు న మ్మహాత్ముం డీ సృష్టి 

యేలాగునం బుట్టించె ? అవి యన్నియుం దెలియ నానతీయ వలయు నని 

యడిగిన విదురునకు మై్యత్రేయుం డిట్ల నియె, 738 
ఉల సంకా అంత్ జు క శ క చస స క 

1. ఆశ్చర్యకరమయ్యె నంటు యజ్ఞాది (క్ర, యాకాంత మిదె నిక్చయంబు నొంది (క.చ.ట.త.) 
నిశ్చృయంబు నొందె (ఇ.త.ద.బ. J పం మునినాథ ! స్వాయంథువ మనువను వంశఆబు (చ. ట. జ. .) 
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—? కర్ణము (డు భగవ దనుజ వడి దేవహూతిని. చెండ్దెయా డుట ఫా 

విను మనఘ 1 కృతయుగంబున, మునినాథుండై న కరిము(డు (పజల సృజిం 
a 

పను వనజసంభవునిచే, త నియుక్కుండగుచు మది ముదము సంధిల్ల న్. 739 

ధీరగుణుండు సరస్వతీ తీరమందు6 దవిలి పదివేలు దివ్య వత్సరము తోలి. 

దపము నేయుచు నొకనా(డు జససమాధి, నుండియేకా(గ చి త్తు(డై నిండు వేళ్ళ. 

వరదు6 [బసన్ను మనోరథ, వరదాససుశీలు నమరవంద్యు ర మెమన్ 

దురితవిదూరు సుదర్శన, కరు6 బూజించిన నతండు గరుణాకరుయడై ._ 41 

అంతరికంబునం (బత్యుక్షం బె స, 742 
QQ 

తరణి సుధాకర కికిరణ సమంచిత సర సీరుహోత్సల (స గ్విలాసుం 
గంకణ నూపుర గై) వేయ ము[దికా హార కుండం కిరీ టాభిరాము( 

గమనీయ సాగర కన్యకా కౌస్తుభ మణిభూష ణోద్భాసమాన వళ్తు 

సలలిత చరహాస చంద్రికా ధవళిత చారువర్పుణ విరాజ త్క_పోలు 

శంఖ చక్ర గదా పద్మ ఓడారుహను, నళికులాలక రుచి భాస్వదళిక ఫలకు( 

వీత కౌశేయ వాసు6 గృపా తరంగి, త స్మితేక్షణుం బంకజోదరుని హరిని. 7498 

మజియు శబబహ్మ శరీరవంతుండు, సదాత్మకుండు, జ్ఞానె కవేద్యుండు, 
౮6 ॥ చ ౦. 

వై నతెయాంస విన్య స్త చరణారవిందుండు నై న గోవిందుం గనుంగొని సంజాత 
యా 

హర్ష లహరీ పరవజండు, లబ్బమనోరథుండు నగుచు సాష్టాంగ దండ్యపణామంబు 

లాచరించి త దనంతరంబ, 744 

ముకుళిత కరకమలుండై , యకుటిల సచ్భ Ey బరవశాత్మకు( డగుచున్ 

వికచాంథోరుహా లోచను, గకు ని ట్ల నియెం వ దాననము( గను(గొనుచున్. 

అబ్దాక ! సకలభూ తాంతరాత్ఫు(డ వనం దనరుచుండెడి నీదు దర్శనంబు 

దలకొని సుకృత గతల భరితంబు తై నటి యనేక జన్మానుసరణి( 
ర్శ ౬_ 6 

ఆం రశ అష రొ 5 నాన 6 (బకట యోగ (క్రియాభ్యాస నిరూఢు లై నట్టి యోగీశ్వరు 6లాత్మ. గోరి 

యెంతురు యోగీ శ్యర్వ్షర : యే భవత్పాదార 7 విందముల్ పరంగ నిపుడు 
శ NTN TN rs, లో ర పు రపు ల ల లు కలం క ఎ ఆం 

1. దురిత విదూరినిం గదుణా, కతు (కంబ 
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తే. గంటి భవవార్తి గడవంగ6 గంటి మంటి(, గడంగి నా లోచనంబుల కలిమినేండు 

దవిలి సఫలత నొందె మాధవ! ముకుంద!, చిర దయాకార! నిత్య లక్ష్మీవిహార! 

అదియునుం గాక దేవా! భవదీయ మాయా విమోహితులై హతమేధస్కులై. 

సంసార పారావారోతారకంబులై న భవదీయ పాదారవిందంబులు దుచ్చవృ త్రి 

కాములై సేవించి నిరయ గళతులై న వారికిం దత్కామ యోగ్యంబులగు మనో 

రథంబుల నిత్తువు. అట్టి సకాములై న వారి నిందించు నేనును, గృహ మేధ ధేనువు, 

నశేష మూలమును, (దివర్ష కారణమును, సమాన శీలయు నె నైన భార్యం బతిణ 

యంబు సేయ నపేకీంచి, కల్పతరు మూల సద్భశంబు లైన భవదీయ పాదార 

విందంబులు సేవించితి.ఐన నొక విశేషంబు గలదు. విన్నవించెద నవధరింపుము. 

(బహ్మాత్కకుండ వైన సీదు వచ సంతు నిబద్దు ల లోకులు కామహతులైై రంట, 

ఏనును వారల ననుసరించిన వాండ (నాట) కాలాత్మకుండ వైన సీకు నభిమతం 

బగు నట్టుగా గర్మమయం బె న భవదాజ్ఞా చక్రంబు ననుసరించుటకు(6 గాని, 

మదీయ | కామంబు కొఅకు( గాదు. భవదీయ మాయావినిర్మితంబును, గాలాత్మ 

భూరివేగ సమాయు _కృంబును, నక్షరంబును నె నై న (బహ్మంబునందు (భమణశి లం 

బును, నధిమాస సమేత (తయోద శ మాసారంబును, షష్ట్యు తర శత [తయా 

హోరాతమయ పర్వంబును, బుతు షట్కు-సమాకి లిత నేమియుం, జాతుర్మాస్య 

(తయ విరాజిత నాభియు, నపరిమిత క్షణలవాది పరికల్పిత ప్యత్రళో భితంబును, 

గాలాత్మక భూరివేగ సమాయు కంబును నైన కాలచ(క్రంబు సకల జీవ నికా 

యాయు రసన తత్పరం ఐగుం గాని, కామాభిభూత జనానుగత పశుుపాయు 

లగు లోకుల విడిచి భవపరితాప నివారణ కారణం బై న భవదీయ చరణాతప్యత 

చాయా సమా్యశయులై తావకీన గుణకథన సుధాస్వాదన రుచిర లహరీ నిరసిత 

సకల దేహధర్ములై న భవ దృక్తజనాయుర్హ సం సమర్ధంబు గాకుండు నని, 4 

=, అనఘా! యొక్క(ండ వయ్యు నాత్మకృత మాయా జాత స త్వాది sf 

కి నికాయస్థితి నీ జగ జ్ఞనన వృద్ధి కోభ హేతు (ప్రభా 

వ నిరూఢిం దగు దూర్లనాభిగతి విశ్వ సుత్య! సర్వేశ! నీ 

ఘన లిలా మహిమా ర్రవంబు గడవంగా వచ్చునే? యేరికిజా. 78 

. దేవా! శబ్లాది ఏషయ సుఖకరం బగు రూపంబు వి _స్తరింపం జేయు కెల్ల *నస్మ 

దను! గ్రహారంబు గాని నీ కొజకుం గాదు. అత్మీయ ' మాయా పరివ రత లోక 

తంత్రంబు "గలిగి మనోరథ సుధ్యాప్రవర్షి వైన నీకు నమస్కరించెద, 749 
rR TINS P ) 

1. నశేషమూలయుం (దివర్ష కారణయు(హ ాతం.వా. )2- .అస్మద ర్థంబుగాని(క. చట జండ ద. ) 



వల 0 

నం 

య న టబ బా న బబ యు నమ న. 

(శ్రీమహాభాగ, 

అని యి బృంగి నుతించినకా విని సరోజాకుండు మోదంబునకా 

వినతానందన కంధరోపరి చర ద్విభాజమానాంగు(డు 

న్ననురాగ స్మిత చంద్రికా కలిత కోభాలోకు(డు న్న మునీం 

(దుని6 గారుణ్య మెలర్భం జూచి పలి కెకా రోచిప్టు ( డై ేల్మిడి ౯. 

మునివర! యే కోరిక నీ, మనమున? గావించి నను సమంచిత *భ క్రిన్ 
నెనరున6 బూజించితి నీ, కనయము నా కోర్కె సఫల మయ్యెడు( జుమీ, 

అని యానతిచ్చి, (ప్రజాపతి పుత్రుండు స(మాట్టును నైన స్వాయంభువ వ 

(బహ్మావర్త దేశంబునందు సప్తార్ధవ మేఖలా మండిత మహీమండలంబు 4 

లింపుచున్నవా(డు. అ మ్మహోత్కుం డపరదివసంబున నిందులకు శతరూప 

భార్యా సమెతుం డై భర్శ్భకామ యగు కూ6తుం దోడ్కొని, భవదీయ 

ధికిం జనుదెంచి, నీకు ననురూప వయశ్శీల సంకల్ప గుణాకర యైన తన | 

బరిణయంబు గావించు.భవదీయ మనోరథంబు సిద్దించు. ననుం జిత్తంబున : 

రింపుచుండు న మ్మనుకన్యక నిను వరించి భవద్వీర్యంబు వలన నతి సౌ 

వతులై న కన్యలం దొమ్మం(డ( గను. ఆ కన్యకా నవకంబునందు మునిం 

ప్మతోత్చాదనంబులు సేయం గలరు. నీవు మదీయ శాసనంబును ధరిం 

మదర్చి తాశేష కర్ముండ వగుచు, నై కాంతిక స్వాంతంబున భూతాభం 

దయాచరితజ్ఞానివై నాయందు జగంబులు గలవనియు, ?నీయందు నేంగలన 

నెతింగి సేవింపుము. చరమ కాలంబున ననుం బోంద(గలవు.భవదీయ వీర 

వలన నేను నీ భార్యాగర్భంబు( (బవేశించి, మత్కళాంశంబున సంభఏంచి, 

దత్త్స్వసంహిత నుపన్యసింతు. అని జనార్హనుండు గర్హమున కెతింగించి, య 

గనుంగొనుచుండ నంతర్హితుం డై, 

అతుల సరస్వతీ సరి దుదంచిత బాలరసాల సాల ళో 

భిత తట తుంగ రంగ మగు విందుసరంబు వినిర్గమించి యం 

చిత గరుడావరోహణము చేసె దదీయ గరు త్సిభూత బు 

క్ప౦తతి విలక్షణ (క్రమ విరాజిత నామము వించు మోది యె. 

అరిగె వికుంఠ ధామమున కంత సకామను( డె న కర్లముం 

డరయ విమోహి యై మనము నందును ముందట *నచ్చు కోరికల్ 

పిరిగొనుచుండ( దతీకణమ విందుసరంబున కేగి యిందిరా 

వరు. దలపోయుచుండె జనవంద్యుండు భక్తి నితాంత చితు( డ. 

1. భ క్రిన్నెనయగ (క.చ.ట.త.జ.డ.) ౨. నందునేం గలననియ (ఐ) 8. మనమునం 
(తం.వా.) 4. వచ్చు (ట) 
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స, అంత స్వాయంభువుండు గనక రథారూఢుం డగుచు నిజభార్యా సమేతుం డై 

భర్వృవాంఛాపర యైన పుత్రికం దోడొనుచు, నిజతనూజకుం దగిన వరునన్వే 
షింపుచు, భువనంబులు గలయం గుమ్మరి, యెందునుం గానక, వచ్చి, వచ్చి, 

ముందట గాంచె నంత బుధముఖ్యు (డు విష్ణు(డు గర్హముకా 'దయా 

నంద మెలర్స( జూడ నయనంబుల రాలిన బాష్పముల్ ధర కా 

బిందువు అ వెసం దొర(గి పేర్చి సరస్వతి( జుటి పొజణుటక౯ా 
వూ రు 

బిందుసరోవరం బనెడి పేర. దనర్చిన పుణ్య తీరము. 7156 

అందు దమాల సాల వకు శార్హున నింబ కదంబ పాటలీ 

చందన నారికేశ ఘనసార శిరీష లవంగ లుంగ మా 

కంద *కుచందన [క్రముక కాంచన బిల్వ క పిత్త మల్లి కౌ 

కుంద మధూక మంజాుళనికుంజములం దనరారి వెండియుకా. 757 

. పరిపక్వ ఫలభ రానత, తరుశాఖా నికర నివసిత స్ఫుట విహగో 

తర బహు కోలాహాల రవ,భరిత దిగంతములు గలిగి భవ్యం బగుచుకా. 758 

అతి నిశిత చంచుదళన, కత నిరత పక్వఫల రసాస్వాదన "మో 

దిత రాజకుక వచోర, యుతి మూషము చెల6గ (శవణ సుఖదం బగుచుకా.75$9 
a) 

* లలిత సహకార పల్లవ, కలి తాస్వాదన కషాయ కంఠ విరాజ 

త్కలకం౦ఠ సంచమస్వర, కలనాదము లుల్ల సిల్ల 6 గడు రమ్యము లె. 760 
aa) aa) (“nan 

= అతుల తమాల మహీత, క్నిపత తీక్షణ జాత జలద పరిశం కాండీ 

కృత తాండవ ఖేలన విల, సిత పింఛ *విభాసమాన శిఖి నేవ్యం బై. 78! 

=. కౌరండవ జలకుక్కు_ట, సారస బక చకవాక షట్పద హంసాం 

భోరుహా కె వర నవక, ల్లార విరాజిత సరోరుహాకరయుత మె. 762 

. కరి పుండరీక వృక కా, సర శశ భల్లూక హరిణ చమరీ హరి సూ 
స అపు అడు ఇ ఆద గ™~ కర ఖడ్గ గవయ వలిముఖ, శరభ (ప్రము ఖో(గ్ర వన్య సత్వాశ్రయ మై. 768 

ఒప్పు నస్పరమ తాపసో_త్తముని యాశనుంబు గనుంగొని మిత పరిజనంజుల 

తోడం జొచ్చి “యందు, 764 
ళా 

1. మహానంద మెలర్ప (హ) శ. సుచంచన (హ) శి. (పతతిక్షణజాత (తం.వా.): శే. విభాసి 
హొరిశిఖీ (హ.తం.వా.) 



లికి శ్రీమహాభాగవతము' 

సీ. అంచిత _బహ్మచర్యవత యోగ్య మె విలసిల్లు ఘన తపోవృ త్తిచేత 

దేహంబు రుచిర సంది ప్తమై చెలువొంద6 గడు( గృశీభూ తాత్మకాయు6 డయ్యు 

నలినోద రాలాప నవ సుధాపూరంబు (కో(తాంజలుల( [దావి చొక్కిియున్న 

కతన( గృశీభూత కాయుండు గాక జ టావల్క లాజిన (శ్రీ వెలుంగం 

తే. గమల పత్ర విశాల నేత్రములు దనర, నళినసంస్కార సంచి తానర నూత్న 
ధం 

నక్ష ల _ రత్నమును బోలి యున్న కర్షముని( జూచి, భక్తి (మొక్కెను మనువు 

తత్సాదములకు. 769 

వ, ఇట్లు వందనంబు గావించిన గర్లముండు దన గృహంబునకు విందై చనుదెంచిన 

య మ్మనువు నాదరించి,యర్హ్యపాద్యాది విధులం బరి తుష్టుం గావించి, పూర్వో కం 

బె న భగవ దాదేశంబు స్మరియించి స్వాయంభువున కి ట్ల నియె. 766 
QC ౧౧ 

రికా వరగుణాకర ! భగవద్భక్తి యుక్తుండ వెన త్వదీయ పర్యటన మెల్ల 
— అవాలని Q 22) 

శిష్టపరి(గహ దుష్టని గహముల కొఅకు( గదా ! పుణ్యపురుష ! మతియు 

వనజ హితాహిత వహ్ని సమీర వై వస్వత వారిప వాసవాత్మ 
వ్ ర 

కు(డవు హరిస్వరూపుండ వైన సీకును మానితభ క్తి నమస్యరింతు 

తే. ననఘ! నీ వెప్పుడేనియు నఖిలలోక,జై (త్ర మగు హేమ మణిమయ స్యందనంబు 

నెక్కి కోదండపాణి వె యిదనెన్య పద విఘటనచే భూమిభాగ మగల. 787 
ర (aR: రు 

మ. తరణిం బోలి చరింపకున్న ఘన ని[ద్రం బొంది యెందేని భూ 

వర పద్మోదర కల్పితంబు లగు నీ వర్షాశ మోదార వి 
వా 

సర పాథోనిధి కిసేతుభూత మహి తాచార్మక్రియల్ దప్పి సం 

కర మె చోర భయంబునకా నిఖిల తోకంబుల్ నశించుం జుమీ ! 768 

వ. ఆని పలికి భవ దాగమనంబునకు నిమిత్తం బెయ్యది? యనవుడు సమాహిత 

సకల నిత్యకర్యానుష్టానుం డైన మునీంద్రునకు స్వాయంభువుం డిట్ల నియె, 769 

-. 1. సీ వప్పుడే నేమి యలిల (హ.తం.వా.) 2. చరింపలేక ఘన న్నిదం బొందియుందేని (హ) 

లీ, హేతుభూత మహిమాచార (క్రియల్ (వహ; హేతుభూత విహితాచార (కియల్ (జ) 4. సకల 

ధర్మానుష్టా నుండ్రైన (ద) 
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UK 

UN 

Ux 

అధా య యు_ ౨౨ 

సరసిజగర్భుండు తనచే, విరచిత మైనట్టి వేదవితతుల నెల్ల కా 

ధర వెలయించుట కి బుధవర! మిమ్ముం దన ముఖంబువలన సృజించెకా. 770 

దురితస్వరూప పాట, చ్చరపీడం బొందకుండ సకలకోణికా 

బరిపాలించుట కె మము, నరవిందభవుండు భుజములందు సృజించెకా. 71 

మలి యట్టి జలజభవునకు (6, *గర మంతఃకరణ గా(తకము లై వరుసకా 

బర6గిన బ్రహ్మక్ష త్రము, లరయ రమాధీశ్వరునకు నవనీయంబుల్. 772 

కావున హరిస్వరూపుండ వె దుర్గన శిదుర్షర్భుండ వెన నినుం గనుట మదీయ 
యై (on శ) యై 

భాగ్యంబున సిదించె. భవ త్పాదకంజ కింజల్క పుంజ రంజితం బె మదీయ 
a యి 

మ_స్తకంబును, దావక వచనసుధా పూరితంబు లై శవణంబులును, మంగళా 

కరత్వంబున సాఫల్యుంబునుం బొందె. చేను గృతార్గుండనె తి. దుహాతృ స్నేహజ 
ఢా న్ 

దుఃఖ *పరికి న్నాంతఃకరణుండ నె సకలదేశ పరిభ్రమణ ఖిన్నుండ నాననా 
ne) 0 QQ 

విన్నపం బవధరింపు మని యిట్లనియె, 773 

వరయోగీశ్వర! దేవహూతి యను నీ వామాకీ మత్పుతి దా 

వరలావణ్య గుణాఢ్యుల౯ా వినియు నెవ్యారికా మదిం గోర దా 

తుర యై నారదు పంపునకా మిము 5వరింతు న్నంచు నేతెంచె నీ 

తరుణీభిక్ష పరి(గహింపుము శుభోదా త్త [కియాలోలతకా. 774 

. "అమరిన గృహమేధిక క, ర్మములకు ననురూప గుణవిరాజిత శీల 

క్రమమున దనరిన తరుణిం, (పమదమున వరింపుమయ్య! భవ్యచరి(త్రా! 775 

* అనఘ! విర కుల కై నం, దనయంత లభించు సౌఖ్యతతి వర్ణింపం 

జన దట కాముకులకు న, బ్బిన మానుదురే? లభించు (పియ సౌఖ్యంబుల్ .776 

= వినుము ఫలారంభు(డు గృప, ణుని నడిగినం దన యశంబునుం 7దన మానం 

బును జెడుం గావన6 దగ సీ, వెనయ వివాహేచ్చ( చగుట గీయెతి( గే నిటకుకా. 

చనుదెంచితి నస్మ |త్చా, ర్హన( గైకొని మ తనూజ( దగ వరియింపుం 

డన ముని స్వాయంభువునిం, గను6ంగొని మరలంగం బలికె( గడు 9మోదమునజా. 
లుం 

1 నెజినటి (జ) ఏ. కరుణాంతః కరణ (జ) లి. దురరునుండవె న /హ.తం. వా.) 4. పరిచ్చి 
ట్ “చి * కణ 

న్నాంతః కరణుండనై (త. తం); పరిక్షిష్టాంతః... న. (వా) 5. వరింతున్నెగ నంచెంచె (హ) 

4. అమలిన (తం. వా.) 7. దగ మానంబును (క); అభి మానంబును (జ) తగు మానంబును (తం. వా.) 

8. పెజి(గి యిచటికికా (తం.వా.) 9. ముదమొప్పన్ (క.చ.ట.తం.) 



బి54 

రిం అనఘ! నీచేత ననన్యదత్తముగ6 (బతిష్టితం బై న యీ తీంగబోండి 

కమనీయ రూపరేఖా విలాసంబుల మానిత లక్మీసమాన యగుచు 

నొకనా6టి రాతియం దుడురాజ చం[దికా ధవళిత నిజ సౌధతలమునందు 

మహిత రణ న్మణి మంజీర శోభిత చరణ యై నిజసఖీ సహిత యగుచు( 

గందుక (క్రీడ( జరియింప గగనమందు, వరవిమానన్హుం డగుచు విశ్వావసుండం. 

నాంగందనరిన గంధర్యనాయకుండు, దరుణిం జూచి విమోహి య ధరణీంబడియె _. 

. పుండరీకాకు నెలుంగని పురుషపజువు, లీ తలోదరి( బొడగాన రేమి నెప్ప! 

నట్టి కోమలి భాగ్యోదయమున దాన, వచ్చి కామింప నొల్ల నివా(డు గల(డ2 

ఈ కన్యారత్నమునకు, నాకును గుణ రూప వర్తనంబుల యెడ నా 
లోకింప సమమ కావున, గైకొని వరియింతు విగత కల్మషవృ తిలా. 781 

విమలాత్మ! దీని కొక సమ, యము గల దెజి(గింతు విను గుణాకర యగు నీ 

రమణికి నపత్యపర్యం,తము వ _ర్రింపుదు గృహస్థ ధర్మ(కియలకా. 782 

, ఆంతమీ(ద విష్ణునాజ్ఞ యౌ (దల దాల్చి, శమదమాది యోగసరణి6 బొంది 

సన్న్యసిం చువాండ జలజనేత్రుని వాక్య, కారణమున( జేసి ధీర చరిత! 788 

శ్రీవిభునివలన నీ తలో, కావి యుదయించు( బెరుంగు నణంగును విను రా 

జీవభవ భవుల కత. డే, భూవర! నిర్మాణ హూతుభూతుం డరయకా, 784 

ఆదిగావున న మ్మహాత్యుని యాజ్ఞోలంఘనంబు నేయరా దని కర్షముండు వలికిన. 

విని స్వాయంభువుండు నిజభార్యమైన శతరూప తలంపును(, బుతత్రి యైన దేవ 
హూతి చిత్తంబును, నెజింగిన వా(డై మునిసమయంబున కియ్యకొని, (ప్రహృష్ట. 

హృదయుం డగుచు, సమంచిత గుణ గణాఢ్యుం డై న కర్టమునకు దేవహూతిని, 
విధ్యుక్త (పకారంబున వివాహంబు నేయించె. తదసంతరంబ శతరూపయును =. 

పారిబర్హ సంజ్లకంబు లైన వివాహోచిత దివ్యాంబ రాభరణంబులు దేవహూతి 

కర్ణముల కొసంగె. ఇ వ్విధంబున నిజకులాచారసరణిం బరిణయంబు గావించి, 

విగత చింతాభరుండై , స్వాయంభువుండు దు హితృవియో గవ్యాకులితస్వాంతుం' 
డై, కూ (తుం గాంగిలించుకొని, చుబుకంబు పుణుకుచు6, జెక్కి_లి ముద్దుగొని, 

శిరంబు మూర్కొని, (పేమాతిరేకంబున బాష్రధారా సిర మ _స్తకం జేసి తలిళ్ 
పోయివచ్చెద నని చెప్పి కర్షమునిచేత నామంత్రితుం డై నిజ జభార్యాస మేతుం. 
డై రథంబెక్కి సపరివారుండై . 785: 

4. హారణ్యయ (హ.తం.వా.) వ ననురూప (డ.బ.) 
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చ, తరళ తరంగ వీచి సముదంచిత బిందుసర స్పరస్వతీ 

*సరి దరవింద తుందిల లస తరు తీరనివాస స న్మునీ 

శ్వరనిక రాశ్రమాకలిత సంపదలం గను(గొంచు వేడ్క ము 

ప్పిరిగొన నేంగె నాత్మపుటభేదన విస్ఫుట మార్గవర్తి యె. 786 
వ, ఇటు చనిచని _బహ్మావ రడేశంబు నందు, 787 

౧౫ శీ 

రా ఎందేని తొల్లి లజ్మీశుండు యజ్ఞ సూకరమూ ర్తి గైకొని సరభసమున 

నొడలు జాడించిన( బుడమిపై రాలిన రోమజాలంబుల రుచిర హరిత 

వర్షమై పొలుపారు వర కుశ కాశ మయంబును యజ్ఞ, కియా కలాప 

యోగ్యంబు నై చాల నొప్పారి బర్హిస్సు సంభవించిన దాన సకలబుిుషులు ( 

తే. గ్రతువులొనరించి తద్విఘ్న కారులై న,యసురులను ద్రుంచిర ట్ల స్వాయంభువులడు 

విష్టపరముగ మఖము గావించి రుచిర, మేధ చెలువందినట్టి యాత్మీయపురము, 

క, డాయం జనం బురజనములు, పాయనములు దెచ్చి యిచ్చి బహుగతుల నుతుల్ 

సేయ6గ మంగళ తూర్యము,లాయతగతి (మోయ జొచ్చె నంతఃపురముకా.789 

వు ఇట్లు (ప్రవేశించి తాప్రతయోపశమనం బగు భగవద్భక్తి వృద్దిం టొందింపుచుం 

బుత్ర మిత్ర కళత్ర సుహృ ద్భాంధవ యుతుం డై పరమానందంబున, 790 

మ. అతిభ క్రిం (బితీవాసరంబును హరి వ్యాసంగు. డై మాధవాం 

కిత గంధర్య విపంచికా కలిత సంగీత (పబంధాను మో 

దితు. డై 2యిష్టవిభూతులందు ననుర క్రిం బొంద శేప్రొద్దు న 
చ్యుత నేవైక పరాయణుం డగుచు నస్తోక (పభావోన్నతికా. 761 

మ. హరిపాదాంబురుహూ ద్యయార్చిత తుల స్యామోదముం గౌంచు6 ద 

_ చ్చరితంబుల్ దలవోయుచుం బొగడుచుకా జర్చింపుచుకా వించు( ద 

తృరిచర్యా వ్యతిరి క సంసరణ సద్దర్మార్ల కామందబులకా 
వం అ థి 

బరిభూతంబులు సేసి మోక్ష్షపద సంప్రా పి (క్రియారంభు( డె. 792 

క, నిగమార్గ గోచరుం డనం, దగు హరిచరిత (ప్రసంగ తత్సర చిత్తుం 

డగు నతనికి *స్వాంతరగము,లగు యామములొగి నయాత యామములయె్యెళా. 

తట 

1. దరిదరవింద మందిర వితాన నివాస లన న్మ హామునీళ్వర(త) బి, యష్టి(క.చ.ట.త.జ.ద.) 

8. మన్వంతరమగు (క.బ.తం.) 
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రొ వెండియ న మ్ముటి విష్ణు మంగళ కథాకర్ష ధ్యానానుగాన నుతులు 

సలుపుచు6 పేదా స్వప్న జా(గ త్పుషుప్తులందల(గించి యా పుణ్యతముండు దాను 

జ[కిదాసుండు గాన శారీర మానస దివ్యమానుష భౌతిక వ్యథలను 

డగులక సన్మునీం(ద్ర ఇ శేణికిం దగ దనరు వర్ణాశ్రమ ధర్మగతులు 

తే. దస్పకుంకంగ నడుపుచు( దగిలి సర్వ,భూత హితవృ త నతులవిఖ్యాత లీల 
నేక సప్తతి యుగము లసోక చరితు(, డగుచు వర్తించె సమ్మోద మతిశయిల్ల . 

0౫ అని య మ్మనుచరితము విదు,రున క మ్మై(తేయ మునివరుండు దయతోడన్ 

వినిపించి కర్షముని కథం దనర6గ నెజింగింతు నని ముదంబున( బలికెక౯ా. 795 

అధ్మాంయయు..౨౭ 

న్ కర్తను (పజాపతి యోగ పభావంబుచే విమానంబు గల్పించి 

ఖార్యతోంగూడి విహరించుట ;--- 

వ. ఇట్లు స్వాయంభువుండు దేనహూతిని( గర్హమునికి వివాహంబు నేసి మరలి చనిన 

ద "దనంతరంబ "దేవహూతియు ( బతిభ క్త గలిగి భవునికి భవాని పరిచర్య "సేయు 

తెజంగున( పతియ తనకు నేడుగడయుంగా నెతింగి య మ్మునీం(ద్రుని చిత్త 

వృత్తి కొలంది దినదినంబునకు భక్తి తాత్పర్య *స్నేహంబులు రెట్టింపం (బయ 

శు శూషణంబులు గావింపుచు ననూన తేజోవిరాజిత యగుచు. గామ (కోధ 

దంభ లోభాది గుణ విరహిత యె శరీరళుద్ది వహించి చతుర నె సౌహార్ష స్నేహం 

బులు గలిగి పతియ దై వంబుగా భావించి మృదు మధుర వచన రచన యె 

పతిభ కి యేమజక వర్తింప *దె వయోగంబు నె ననుం దప్పింప సమర్లుం 
—_0 అలి ౬ ర్లు 6 

డెన కర్ష్వముండు నిజసేవాయాస కృశీభాత దేహ యె యున్న దేవహూతిం 
CC ౮ రా 

గరుణాతరంగి తాపొంగుం డె కనుంగొని మంజుభాషణంబుల ని బ్రనియె. 796 

రగ 
ద్యా నిభృ కాత్రయోగ సముపార్దిత వి షు కటాక్ష లబ్ది థో 

భానఘఫఘ దివ్య భోగ బహుభ (ద వితానము లస్కదీయ "సే 

వా నీరకికా లభించు ననివారణ నిత్తును దివ్య దృష్టియుకా. 797 

1 స్వన్వవ్న (జ. త. ద. టబ. బి. హవా) | 2. (శేజణితోయహడ (క. చ. టి. తం.) ల్, స్నేహ 

భయంబులు (జ. తం.) 4. దెవయోగంబునుం దప్పింప (హ) 
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తే, 

౭ 

cm 

ర్, 

నెలత! త ద్దివ్య దృష్టి నన్నియును నీకు (౧ గానవచ్చు విలోకింపు కమలస్మత 

నయను బొమముడి మాత్రన నాశమందు, నితరమగు తుచ్చభో గంబు లేమిచెప్ప! 

అనుపమ రాజ్య దర్చాంధ చేతస్కులై పాపవర్తను లైన పార్టివులకు 

ధృతి. బొందరాని యీ దివ్యభోగంబులు నీతి పాతివ్రత్య నిష్టంజేసి 
సంప్రాపములు నయ్యె సమత భోగింపుము కార్యంబు సిద్దించు( గాక నీకు 

ననుటయు నతివయు ననుపమ యోగమాయా విచక్షణశాలి యైన కర్ష 

, మునిం గనుంగొని విగతాధియును నపాంగ, కలిత లజ్ఞాన తాస్యపంక జయు నగుచు 

నినయ (పణయములం జేసి విహ్వలంబు,లై న పలుకుల బతికి నిట్లనియె (బీతి. 

అనఘా ! అమోఘ యోగమాయా విభుండవు, సమర్దుండవు నైన నీయందు 

నీ యనుపమ దివ్యభోగంబులు గలుగుట నిక్కం బని యెజుంగుదు.భవత్పం గతి. 

నిన్నియును నాకుం గలుగు. ఐనను దేవా! నీ వానతిచ్చిన సంతాన పర్యంతం 

బైన శరీర సంగమ సమయంబు చి త్తంబునం దలంచి భవ దంగ సంగమంబు 

కృపచేసి మన్నింపుము. భవదీయ సంయోగ వాంఛా పరతం గృశీభూతం బై న 

యీ దేహం బే విధంబున మజ్జన భోజన పాన సుఖంబుల బరితుష్టిం బొందు 

నట్టి మన్మనోర థంబు దీర్చ ?రతితం(త్రం బగు కామశాస్త్ర (ప్రకారం బుపశికించి, 

యందులకు నుచితంబు లైన వివిధాంబరాభ రణ మాల్యానులేపన మందిరారామ 

(ప్రముఖ నిఖిల వస్తు విస్తారంబు గావించి నన్నుం గరుణింపు మనిన న మ్మహో 

తుండు నిజ యోగమాయా బలంబున. దత్ కణంబ, 800 

దివ్య మణి_స్తంభ దీప్తి. జెన్నొందుచు మరకత స్థలముల మహిమ దనర 

వరవ(జ్ర కుడ్య కవాటళోభితము లై విద్రుమ దేహళీ వీథు లమర( 

గొమరొప్ప నవశాతకుంభ కుంభములపై హరిసీలేశకల విస్పురణ మెజయం. 

దగ 6 బద్మరాగంపు మొగడల6 జెన్నొందు వైడూర్య వలభులు వన్నెచూస( 

. దరశతర ధూతకేతు పతాక లొలయ, మంజు శింజ తృమంచిత మధుప కలిత 

సురుచి రాలంబమాన (పసూనరాజి, మాలికల నొప్పు వివిధ గృ హాళి( దనరి, 

మజియును దుకూల చీసాం, బర కౌశేయాది వివిధసట పరివృత మం 

దిర సుభగాకారం బె , *కర మొప్పు విచిత్ర పటికాలంకృత మె, 802 
a ర ల 

మన్న. జ జ ఇ 

1. వినయ సౌహార్దములం జేసి (తం. వా-) 2. రతిరహస్య(పకాశకంబగు (హ.వా.) లి. శిఖర 
(క. చ.ట. త. జ.) శీ. అరుదార (అం. వా.) 

[17] 
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మ. 
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లలితోద్యాన వనాంత సంచరణ లీలాలోల హంసాళి కో 

కిల పారావత చక్రవాక శుక “శే కీందింది రానీక ము 

త్క_లికం గృ(త్రిమ పక్షులకా నిజ విహంగ (శేణి యంచుకా *గుతూ 

హలి యై పల్కు-చు నాడుచుండు( (బతిశాఖారోహణ వా వా పు పులకా,. 88 

వెండియు, 804 

. ఘన సౌధాంతర శయ్యా, సన కేశీగేహ కృతకజగతీధర ళో 

భన చంద్రకాంత కిచారుభ, వన ఫలభరి తావనీజవంతము లగుచుకా. 81 

సకల రు కోభితంబును, నకల శుభావహము సకల సంపతగార ముకా 

సకలోప భోగయోగ్యము, సకలేప్పిత కామదంబు సదలంకృతముకా. $06 

. ఆగుచు నొప్పు దివ్య విమానంబు గల్పించి తదీయసుషమా విశేష విచిత్రంబులు 

నిర్మించిన తాన తెలియం జాలని యద్చుతకర్మం బై న విమానంబు దేవహూతికిం 

జూపినం జూచి, యమ్ముద్దియ సంతసింపకుండుట యెతటిీంగి, సర్వభూతాంతరాళ 

యాభిజుండును, సంతుషాంతరంగుండును నెన కరముం డిట నియె, 87 
ఠః టి ర్లు ర ౧౧ 

. అతివ! భగవ త్కృతంబును నథిలమంగ, శాకరంబును నగు నీ జలాశయమున( 

దవిలి (గుంకిన జంతువితానములకు 4౦ గామ్య ఫలసిద్ధి సేకుటుం గాన నీవు.808 

. ఇ జ్ఞలముల నతిభక్తి ని, మజ్జన మొనరించి యీ విమానము వేడ్క_కా 
లజ్ఞావతి! యెక్కవె! యని, *బుజ్జవ మొనరంగ( గర్హముండు వల్కుటయుకా. 

విని యా కువలయాక్షి పతిసేవాయాస మలినాంబరయు, వేణీభూత శిరోజయు, 

ధూళి ధూసరి తాతికృశీభూ తాంగియు (శబల _స్తనయు నై) భ ర్భృనియోగం 
బున సరస్యతీ సలిలసంభూత జలచరా(శయం బగు విందుసరోవరంబు (పవేశించి 

త జ్ఞలంబుల ( గ్రుంకులిడు సమయం౦ంబున6 ద ద్వాఃపూర మధ్యంబున రుచిర మంది 

రావాసినులును, గిళోర వయః పరిపాక ళశోభితలును, నుత్సలగంధులును నగు 

కన్యాసహ(స్రంబులు దేవహూతిం గనుంగొని యి టి నిరి, 810 

తరుణీ !7నీదు నియోగా, చరణల మిదె మేము నీకు సదమల భక్తి కా 

బరిచర్య నేయనే ర్తుము, కరుణాకలి తేక్షణముల6 గనుంగొను మమ్ముకా. 811 
స bans 

1. కేకివూyహ మంచ తము, 'త్కలికం (తం. వా. ) ఏ. గుతూహలు లె పల్కుచు (క.చ.ట. 

ww డ.ద.బ.) లి. రచితభ, వన (డ) 4. బుజ్జవ మొగిందోప (డ.ద.బ.) ల. ధూళిధూసరిత కుచసమే 
తాంగియు (క. చ. ఏట. త. జ ద. బ.) 6. మందిరావాసులును (క.చ.త-జ.డ.ద.బ E సూ ఇ్మాంపక 

అ 
ధారులు (హృ; సూష్మాంశుక ధాదిణులు (తం.వా.) 7. సంచితకర్మా, చరణలమిదె (క. చ. ట. జ. 

డ. దః బ.) సం చితక ర్మా, చరణల మగు మేము (తం. వా. ); సంచితధర్మా వ. (త) ““వయం కర్మ 

కరీ సుభ్యం?” అనీ మూలము (28-27) 
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సీ, అని పల్కి డాసి య య్యతివకు నభ్యంజ నోద్య ర్తనములు పెం పొనర జేసి 

మలయజ కర్పూర మహితవాసిత కామ కలళోదకంబుల జలక మార్చి 

ధవళవస్త్రంబుల (6 దడియొ త్తి సర్వాంగ ధూపంబు లొస.గి కసూరి నలంది 

మంజు శింజ న్మణి మంజీర కింకిణీ కలరావ కలిత మేఖలలు పూని 

తే. కనక తాటంక ముద్రికా కంకణాది, సముచి తానర్హ చ*రత్న భూషణము లొసంగి 

భవ్య మాల్యానులేప నాంబరము లిచ్చి, షత్రసోపేత వివిధాన్న సమితి. దనిపి. 

వ. మజీయుం గనకపా(త్ర రచితంబు లై న కర్చూర సీరాజనంబుల నివాళించి, రుచి 

రాసనంబున (6 గూర్చుండ (బెట్టి దర్వణంబు చేతికిచ్చినం ద (త్చతిఫలిత నిజ 

దేహంబు గనుంగొని, కర్టముని మనంబునం దలంచిన, నతండునుం గన్యకా 

సహ్మస్రంబును దత్క్షణంబున6 దన సన్నిధి నుండుటం జూచి, నిజభ రృ యోగ 

మాయా (ప్రభావంబున కద్భుతంబు నొందె. అంత. గర్షముండు కృతస్నాన 

యైన దేవహూతిం గనుంగొని, వివాహంబునకు ముందట చే చందంబునం 

దనరుచుండె నాచందంబునం జెన్నొందుచుండుటకు నానందభరితుండై , భార్యా 

సహితంబుగ(ద త్క-_న్యకాసహ(సంబు గొలువ నిజవిమానారూఢు౨ డై తారాగణ 

పరివృత రోహిణీయు కండగు సుధాకరుం బోలి యొప్పుచు 6 దదనంతరంబ,818 

చ. చిరశుభమూ ర్తి య మ్యుని యశేష దిగీశ విహార యోగ్యముకా 

సురుచిర మంద గంధవహ శోభితముకా నికట (ప్రధాతు ని 

ర్హ్వర సరిదంబు శీతల తుషారము నై తనరారు మెరుకం 

దరమున కేగి దేవవనితా యుతు( డై న కుబేరు చాడ్చునకా. 814 

మ, అనురోద్యానవన (ప్రదేశములు నవ్యారామభూముల్ దళ 

త్కు_ముదాంభోజ విభాసి మానససరకః కూలంబులుకా మంజు కుం 

జములుకా జె (త్రరథంబు పిన్ఫురిత వి(సంభంబునం జూచె నె 
QQ 

య్యిమునకా గర్లమయోగి కామగ విమానారూఢు.( డై చెచ్చెరకా. 815 

న, ఇ వధంబున సమస్త భూభాగంబును వాయువేగంబునం గలయం (గుమ్మరి, 

నిఖిల వై మానికలోకంబు కనత్రిశ యించి *(లోకంబులం జరించె.) మోక్షదాయ 

కండు దీర్హపాదుండు నగు పుండరీకాత్లుని సన్నుతించి సేవించు పుణ్యాత్ములకుం 

జొందరాని పదార్గంబులు గలవె? ఇట్లు కర్షముండు 'దేవహూతికి నిఖిలధరా 
క టట య 

న్ 1. రత్న, ఖచిత తాటంక (వా వా.) 2. హేమ (వహ. తం. వా.) లి. జయించి (క. బ) 
ఇక. డ. బ. ద. లలో లేదు. 
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చ(కం బంతయుం జూపి, మరల నిజనివాసంబునకుం జనుదెంచి, కామకేళీ వినో 

దాత్మ యై యున్న భార్య నుపలకీంచి, రతిిపసంగ వ్యాసంగంబుం గెకొని, 
QQ యై 

బహువిధంబులై న యిష్టోపభో గంబుల బహువత్సరంబు లొక్కముహూ ర్రంబుగా 

జరుప్పచు, నన్యోన్య సరసావలోకసంబుల సముచి తొలింగన సంభాషణంబులం౦ 

గాలనిరూపణంబు సేయనేరక, శతవత్సరంబులు గడపి తదనంతరంబ, $816 

మునివరు( డొకనా6 డిమ్ములం దన నిజదేహంబు నవవిధంబులు గావిం 

చి నయం౦ంబున6 ద ద్వీర్యము 6, దన సతిగర్భమున నవవిధంబుల నిలిసెకా.$17 

అదికారణంబుగా. బెం, పొదవిన మునివలన *ేదేవపహూతికి( గూం6తుం 

డుదయించిరి తొమ్మం [,డ, మ్ముదితయు మది సంతసించె మునివరు. డంతకా. 

సన్న్యసింపంగ( గోరిన సతి యెతీింగి, యాత్మ? బొడమిన సంతాప మగ్గలింప( 

జింత వాటిల్ల 6 జెక్కిట.( జెయ్యింజేర్చి, పదములను నేల (వాయుచు( బలికె6 బతికి. 
౧౧ 

అనఘ! సంతాన పర్యంతంబు నను గూడి వర్తింతు ననుచు. బూర్వ్యమున౦ బలికి 

కూ(తుల నిచ్చితి కొమరార నిప్పు డీ తరుణులు పతులను దమకు( దార 

యర సి నర్తింతురో? యని ఖవీతినొందెద(6 గావున నీ పుతిక లకు( దగిన 

వరుల సంపాదించి పరిణయంబులు సేసి తత్త్వ సంహిత నాకు6 దవిలి తెలుపు 

* సుతుని. గృృపసేసి నను(గావృ సుజన వినుత!యర్ధి సంసార దుఃఖంబు నపనయింస 

నర్లు (డవు నీవ కామమోహామున నింత, కాల మూరకపోయె నేగతియు లేక. 

*అపరతి పుమై నీ యిహసుఖానుభవంబులయందు మున్ను నే 

జపలత6 గామభోగ రతిసంగము గోరి మహాత్మ! నిన్ను న 
చ్చృపుందల6 వొప్ప6ంగా6 దెలియ(జాలకయుకా వరియించుటకా భవ 

త్కృప ఫలియించె? ముక్తి నిను. గేవల భక్తి భజింప6 గల్లదే? 821 

ఆదియునుం గాక, 822 

సమమతి నొప్పు సత్పురుష సఖ్యము సద్గతి కారణంబు నీ 

చమతి విలోల దుస్పురుష సఖ్యము దుర్గతి హేతు వంచు. జి 

_తమున( దలంచి యోగిజనతానుత! మిమ్ము భజింతు6 [బాణి సం 

గమమున( బుణ్యపాపములు గ కొని పొంద వె? యెట్టివారలన్ . 823 

1. దేవహూకియ( గూ(తుల్,  ముదమున(గనె( దొమ్మం(డకా (హ. తం. వా.) 2. ఉపరతి 
'పుపై నె హక సుఖోపగతాను భవంబులందు ముం (హ. తం. వా.) 
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అధ్యాయ ము ఎ ౨ 

క. అని యిట్టు వేదనాభర,మున 'ముసుకుచుం బలుక. గర్షము(డు మనుపుత్రికా 

గను(గొని సరసిజ నయను వ,చనములు మది సంస్కరించి సతి కిట్లనియెకా .824 

క, మనుసుత! నీ మది దుఃఖం, బును బొందకు మచిర కాలమున భగవంతుం 

డనఘుం డకరు(డు జనార్షను(డు భ వద్గర్భుమందు( దగ వసియించుకా. 825 

క, వరనియమ (వతనిష్ఞా, చరణ ననియు కాంతరంగ సమధిక వై సం 

భరిత తపోధన దాన, స్పురిత (శద్దానుభ క్తి పూర్వము గాంగకా. 826 

మ. ?మటి నారాయణ పాదసద్మములు సమ్యగ్భక్తి( బూబింస్త త 

త్పురుష ్రేష (డు మానసంబున భవ త్పూజానుసంప్రీతుం డై 

కర మర్థిం దరుణీ శిరోమణి! భవద్గర్భస్టు గ యుండి తా. 

గరుణం జేయు భవ న్మనో జనిత శంకా (గంథి విచ్చేదముకా. 827 

—౩ దేవహూతి గర్భంబున విష్ణుండు గపిలాచార్యుండుగా నుదయించుట $-- 

చం అనవుడు దేవహూతి హృదయంబున సంతస మంది య మ్మునీం 

(ద్రుని వచన క్రమంబున( బరుకా భగవంతు ననంతు( 3బద్మలో 

చను హరి విష్ణు నర్పనము సల్బుచు నుండ(గ గొన్ని యబ్లముల్ 

చనునెడ దానవాంతకు (డు సమ్మతి. గార్హమ మేన తేజముకా. 828 

కం ధరియించి య మ్మునీం(ద్రుని, తరుణీగర్భంబువలన దనుజారి శమీ 

తరు కోటరమున వై శ్వా, నరు( డుదయించిన విధంబునకా జనియించెకా. 829 

సీ. ఆ య్యవసరమున నాకాశమున దేవ తూర్యఘోషంబులు దుముల మయ్యె 
నందిత దేవతా బృందంబు *లందంద కురిసిరి మందార కుసుమ వృష్టి 

గంధర్వ కిన్నర గానంబు ఏ తెంచె నప్పరోగణముల యాట లొప్పె 

వావిరి దిక్కుల. గావిరి విరి నెను దవిలి వార్డుల కలంకువలు మానె 

తే. సాధుజనముల మనములుసంతసిల్లై ,హో మవహ్నులు (ప్రభల(జెన్నొంది వెలింగె 

గుసుము ఫలభారముల నొస్పె6 గుజము లెల్ల ,సర్వసస్యాళిచేంనొప్పె జగతియెల్ల . 

1. మును(గుచు (హ) ౨. హరినారాయణ (క. బ. తం. వా.) లి. పద్మలో చన చరణాంబు 

జార్చ నము (క.చ.త. జ.డ.ద బం) 4. లంతంత( (హ) 
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' (్రీమవిభాగవ, 

ఎల్లో శ న్. : 
వ. ఇట్టి మహోత్సవంబున చేవహూతికిం దత్వ్వబొ ధంబు గావించుకొజకు 6 దది రు 

గర్భంబున నుడయించడిన సర్మబహ స్వరూపుం డైన నారాయణుని దర్శి 
కౌఅకు మరీచి (ప్రముఖ మునిగణ సమేతుండె చతుర్ముఖుండు చనుదెం 
య మ్మహాత్యుని దర్శించి, కరమ దేవహూతులం గనుంగొని యిట్టి నియె,( సో 

© 

క. నుత చరితులార! మీరలు, కృతకృత్యులు విష్ణుపూజ( గేవలభ క్తీ౯- “మతి నిష్క_పటుల రె చే,సితిరి త దర్చన ఫలంబు చెకుజె మీకుకా. స ర్తి 

క. (శితభయ హరణుండు మునిజన, నుతచరితుండు పరుండు మీ మనోరథ సిద్దికా 
వితతంబుగ 6 గావించుట 46 జతురత మీ జన్మ మింక సఫలత బోందెకాం ౫ 

క. వినుండు సకామను తె హరి, ననుపమ భకికా ఎభబించు నదె ముకి కి( QQ a) 
0 లును మీ పుణ్యం బేమని, కొనియాడ (గ వచ్చు? సీతి కోవిదులారా! 8 

వ. ఆని వెండియుం గర్జముని గనుంగొని యిట్లను భవదీయ తనూభవలం (బక 
నీల (వతాచార సంపన్ను ఆన మునివరేణ్యులకుం బెండి సేయుము, అటె 0౬ 

య ఎ వారి వలను (బజానృష్టి బిహుపిధంబుల వృద్దింబి ౦దు. అని చెప్పి వమ ఆియ 
ని ట్లనియె. 

8 ఏ 

చ. అనఘ! భవత్సుతుండు సముదంచిత తేజుండు నైనయిమ్మహి 
తుని. బరమేకు నీవ నజితు కన్న వికారు నమేయు *నచ్యుతు 
న్ననఘుని నక్షరుకా హరి ననంతుని నీజనింగా దలంతు నీ 
ఘను (డు సమస్త చేతన నికాయ హృద్ీప్పిత దాయి *గావునక్షా. గిల్లీ 

ఎ, మానిత జాన విజ్ఞాన యోగంబులు నను నుపాయంబులు నొనర( జేసి 
యోలిమై కర్ముజీవుల నుద్దరించుట కొబికు న మ్మ హితాత్ముకుండు సమగ 
హాటకరుచి జటాజూటుండు నుత్చుల్ల సంకజ నెతుండు పద్మ వజ ne) హల కులి కాంకుళ లలిత రేఖాంకిత చరణ తలుండును న త్వగుణు6డు 

తే. నగుచు నిప్పుడు సరపీరువాక్షి! నీదు, గర్భమం దుదయించెను ఘను(డు నీకు. దత్వ జోధంబు గావించుం దావకీన, హృడయ మందుల సంశయమె ల్ల(బాపు. 
వ. మజీయున్సు, 

80 | 
1. నతతంబు నివ తోడే, సిత్తి ఇ Ss తయ బలమునొంది శేకుజై మీకుకా (త) 2. భజించు 

(హువా.) ఓ. నచ్చుతున్ ఘను నవికారు నక్షరు, నభారి, ననంతుని( గాయలంపు, సళ్లని య (హృ దలవఐపుమీ (తం. వా.) 5. గావుతన్ (హృ 

5 
Mey క అరు ల వ క | ' నాయానిము చాలును (క.బ. తి. నళినాక్షు 

4 
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క. నుతి కెక్కి సిద్దగణ నే, వితుం డై ఘన సాంఖ్యయోగ విలసిత తత్త్వ 
స్థితి నిరతు డగుచు. గపిలా, ఖ్యత( దనరి చరించు నీ జగత్త్రయ మెల్ల ౯.888 

క, అని పలికి య మ్మరీచిం, గని యుద్వాహార్థ మునిచి కమలజు, డంతకా 

దన నందను లగు నారద, సనకౌదుల గూడి యాత్మసదనము కరిగె౯. 840 

వ. అంత నా కర్ణముండు కమలసంభవ చోదితుం డగుచు యథోచితంబుగా నాత్మీయ' 

దుహితల వివాహంబు సేయం దలంచి, మరీచికిం గళ యనుకన్యకను, అతికి నన 

సూయను, అంగిరసునకు (శద్దను, పులస్తునకు హవిర్భువును, పులహునకుం 

గతిని, [1కతువునకు6 (గియను, భృగువునకు భ్యాతిని, వసిష్టునకు నరుంధతిని, 

అధర్వునకు శాంతినిం గా నిజకులాచారసరణిం బరిణయంబు గావించిన, వారును. 

గ్భత దాఠపరి(గహులును, గర్హమకృత సంభావనా సంభావితులును నగుచు నతని 

చేత ననుజ్ఞాతు లై. జాయాసహితు లగుచు నిజాశమభూములకుం జనిరి. అనంత 

రంబు కర్షముండు దేవో త్తముం డగు విష్ణుండు దనమందిరంబున నవతరించి 

యుంటం దనచి త్తమున నెజీంగి వివిక్త స్టలంబునకుం జని యచ్చట గపిలునికి 

వందనం బాచరించి యిట్లనియె, 841 

ake చతురాత్మ! ఏను మాత్మకృతము లె నట్టి యమంగళ భూత కర్మంబు లనెడి 

దావాగ్ని శిఖలచే దందహ్యమానులె నటి జీవులు దుదముట లేక 
QQ యలు యి 

పాయక సంసార బద్దు లై యుందురు 'బహుళకాల మ్మిట్లు పరంగుచుండ 

సకల దేవతలు పసన్నత నొంద6గ బహుజన్మపరిచయ ప్రాపయోగ 

తే. చిరసమాధి తపోనిష్టచే వివిక్త , దేశముల యోగిజనములు ధృతులు నే మ 

హోనుభావు విలోకింతు రట్టి దివ్య, పురుషరత్నంబ: నాయింట 2బుట్టి తీశ! 842 

వ. మతియు సంసార చక పరి(భామ్యమాణుల మగుచు (గామ్యులమైన మావర్తనం 

బులు గణింపక ,మదియగృహంబునం బూర్యుంబునం (బతిశళుతంబు లె న భవదీయ 
0 యె 

వాక్యంబులు దప్పకుండ నను[గహింప నుదయించి తని వెండియు ని ట్స నియె. 

ర్, తలపోయ (గ న(ప్రాకృత, బలయు క్ర చతుర్చుజాది భవ దవతారం 

బులు నీ కనురూపములై ,పొలుపొందుం గాదె? పరమపురుష! మహాత్మా! 

వ, ఆదియును౦ గాక, 844 
ETN OT 

1. తద్భవ హేతు భూతంబులైన (క. చ. ట. త. డ. బ. తం. వా.) ““నష్టః కాలేన 

భూయసా? (మూ. 24-87) 2 బుట్టితీవు (తం. వా.) లి. నీకు రూపములునై (చంత.ప.జ.డ,ద.హ.) 
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రియా 

రిల 

శ్రిమహాభాగవతము 

ఆనయము భవదీయా శిత, జన సంరక్షణముకొబకు సమ్మతితో( దా 

ల్సిన మానవరూపంబులు, ననురూపము లగును గాదె? హరి! నీ కెపుడుకా. 

+ సమహిత త త్వజ్ఞానా, రము విద్వజనగణంబు దవిలి నమస్కా 
౨బఎమ్షః థి జ 

రము లోలి( జేయు కిపదపీ, రము గల నినుంబొగశవశ మె?ఠవణింపంగకా.8 46 

సమధిక షడ్లుణెశళ్వర్య కారణు(డవు పరమేశ్వరుండవు (పకృతిపురుష! 

మహదహంకార తన్మాత్ర తత్క్ష్ భక హేతు కాలాత్మ విఖ్యాత ధృతివి 
జగదాత్మకు (డపు చిచ్చ క్తివి నాత్మీయ జఠరనిక్షి ప విశ(ప్రపంచ 

మును గల సర్వజ్ఞమూరర్తి స్వచ్చంద శక్తి యుకుండవు సర్యనాశీ 

వగుచు( గపిలాఖ్య( దనరారునట్టి నీకు, ననఘ! (మొశకెద( బుతుండ వగుచు నీవు 

నాకు(బుట్టినకతన *బుణ(త్రయంబు, వలన బాసితి నిక భ_క్రవరద! నేను. 

. మానిత (వ్రత యోగ సమాధినియతి జెంది భవదీయ పాదారవిందయుగము 

డెందమున.( జేర్చి శోకం౦ంబులందు. దొలంగి, సంచరించెద నంచితస్టలములందు, 

అని యిట్లు విన్నవించిన, మునిపుంగవు( డైన కర్తముని వచనంబుల్ 

విని భగవంతుం డగు న, య్యనఘు(డు కపిలుండు వలికె నర్మిలి దోంపకా. 849 

నాచేత. బూర్వంబునం (బతిశుత మెన వచనముల్ దప్పక వరముసీం|ద్ర! 
వ్ 

సీ యింట. బుట్టితి నిర్హాతుకస్థితి భూరిదయాగుణంబున నవాప 

సకలకాము(డ నేను సన్ముని వేషంబు ధరియించు చెల్ల నాకొఅకు( గాదు - 

విను మహాత్మకు లై న మునులకు బరమాత్మ గురు సద్వివేకంబు నరసిచూపు 

. త త్వజోధంబుకొజకును దాల్చ(బడిన, యంచిత వ్య కమార్గ మెనటి దేహ 
ద జ ౯1 ౬ లట 

మని తలంపుము మ తృదధ్యానళ క్రి, ధీపరాయణమహిమంబు తేజరిల్లు, 850 

= సమధికనిషం గృతయో, గమునకా సన్న్య న సకలకర్ము6డ వె మో 
అ నం! యై 

హము. బాసి భక్రిచే మో, క్షముకై భజియింపు నను వికారరహితు.( డ్రై .851 

. నను6 బరమేశు6 బరంజ్యో, తిని ననఘు ననంతు దేవదేవు సకలభూ 

తనికాయ గుహాశయు నా, ద్యుని నజు నాద్యంతశూన్యు దురితవిదూరుకా. 852 

. తిరముగ భవదీ యాంతః కరణ సరోజూత కర్లి కాతలమున సు 

స్ట్రు (6 జేసి యిం[ద్రియంబుల, నిరసించి మనోంబకమున నెతిం గను మనఘా!650 
లంట టు టంట 

1. పదయు,గ్మము గల నిను. బొగడవశమె గణుతింపంగన్ (త) వ. గుణ్య(త్రయంబు (హ) 
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న, అక్రైని, 854 

క. తనరిన మోక్షము నొందెద, వని పలికిన. గర్హముండు న మ్మునికుల చం 

(ద్రుని వలగొని వందనములు, ఘనముగ నతిభ క్రి ( జెసి కౌతుక మలర౯ా, 855 

క, మునిగణసేవిత మగు వన, మునకుం జని యందు మొనమున నిస్సంగుం 
డును వహ్ని రహితు. డనికే, తను(డును నాతె్మెకశరణ తత్సరు( డగుచుకా. 

వ, పర(బ్రహ్మంబు ( జి_త్తంబున నిల్చి,యహంకారంబు విడిచి, మమత్వంబు నిరసించి, 

దయాగుణంబునం జేసి సకలభూతంబులందు సమత్వంబు భజియించి, శాంతి 

శేముషీ గరిష్టుం డగుచు, నిస్తరంగం బగు వార్డిచందంబున ధిరుం డై నిఖిల 

(ప్రపంచంబును వాసుదేవమయంబుగా. దలంపుచు భక్తి యోగంబున భాగవత 

గతిం బొంది. 

అధిాల్హాయము-౨౫ 

వ. అని చెప్పి వెండియు మెతేయుండు విదురుం గనుంగొని కర్టముండు వనంబు 

నకుం జనిన యనంతరంబ మాతృ్ళృవత్సలుం డైన కపిలుండు బిందుసరంబున 

వసియించియుండ దేవహూతి తత్త్వమార్షాగదర్శనుం డైన సుతునిం గనుం 
గొని (బహ్మ వచనంబులు దలంపుచు నిట్రనియె, 858 

—: దేవహూతి పృుతుం డైన కపిలాచార్యునివలనం ద త్త్వజ్ఞానంబు వడయుట ౩ 

క. అస దిం(ద్రియ ఘర్ష ణమున, "వసమటిీ నిర్విజ్ఞ నగుచు వనరెడి నా కీ 

యసదృశ మోహతమో విని, రసనం బనభఘాత్మ! యే వెరవన ఘటించుళా. 

క. పటు ఘన నీరం[ధ తమః, పటల పరీవృత జగ[తపంచమునకు నె 
i 

క్క_టిలోచనమె మహితో, త్క-_టరుచి వెలు(గుదువు భానుకె వడి ననఘా! 
౬ షి 

ఉ. భూరి మదీయ మోహతమముం బెడంబాప సమర్దు లన్యు లె 

వ్యారలు? నీవ కాక నిరవద్య! నిరంజన! నిర్వికార! సం 
సారలతా లవి(త్ర! బుధస త్తమ! సర్వశరణ్య! *ధర్మవి 

సారక! సర్వలోక శుభదాయక! నిత్యవిభూతి నాయకా! 861 

చ. నిను శరణంబు సొచ్చెద ననింద్య తపోనిధి! నన్ను. గావవే! = 
యని తను దేవహూతి వినయంబున సన్నుతి చేసి వేండిన 

న్ననుపమ సత్కపాకలితు( డై కపిలుం డనురాగ మొప్ప స 

జన నిచ యాపవర్గఫల సాధన మై తగు తల్లివాక్యముల్. 862 
అంతలా లా శ టల దురం మ 

1. వసుమతి (హ. తం. వా.) 2. కర్మనిస్తారక (జ) 
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Or 

శ్రీమహాభాగవతము 

విని మందస్మిత లలితా ననకమలుం డగుచు నెమ్మనమున. (బ మోదం 

బనయంబు గడలుకొన నిజ, జననికి నిట్లనియె బరమళశాంతుం డగుచు౯జా. 868 

విను జీవుని చి తము దా, ఘన భవబం ధాసవర్గ కారణ మది యే 

చిన 1దిగుణాస కం బె , నను సంస్కృతిబంధకారణం బగు మణియుకా. 864 
Pn) QQ 

- అదియు నారాయణాస _క్రమయ్యెనేని, మోక్షకారణమగు నని మునికులాబ్ల్ది 

చం(ద్రుండన నొప్పుకపిలు (డు జననితో డ,నర్టివినంజెప్పి మజియు నిట్ల నియెంటీతి. 

. మతీయును చి తం బహంకార మమకార 'రూపాలిమాన జాతంబు లగు కౌమ 

లోభాది కలుష[వ్రాతంబులచేత నెప్పుడు విముకృంబై పరిశుద్ధం బగు నప్పుడు 

సుఖదుఃఖ వివర్ణితంబు నేకరూపంబునై (పకృతికంకు( బరుండును, బరమ పురు 

షుండును, నిర్భేద్యుండును, స్వయంజ్యోతియు, సూక్షస్వరూపుండును, నితర 

వ_స్ప్వ్వంత రాపరిచ్చిన్నుండును, ఉదాసీనుండును నై న పరమాత్మునిం, దదీయ 

మహోహతౌజస్కం బె న (ప్రపంచంబును, జ్ఞాన వెరాగ్య భ కి యు క్తంబగు 
యా చో cn ద అజో 

మనంబుచే6 బొడగాంచి. యోగిజనులు పరత_త్త్వసిద్రికొణకు నిఖిలాత్మకుండై న 

నారాయణునందు సంయుజ్యమానం బైన భ కి భావంబు వలన నుదయించిన 

మార్గంబునకు నితరమార్గంబులు సరిగావం(డ్రు.విద్వాంసులు సంగం బిం్యద్రియార్థా 

ద్యసదిషషయంబుగ నొనరింపబడిన జీవునకు నశిథిలం బగు బంధంబునకు( 

గారణం బగు ననియు, నదియె సద్విషయం బైన నంతఃకరణ 2నంయమ న 

హేతుభూతం బగుచు సాధుజనులకు ననర్షళ మోక్షద్వారం బగుననియు. దెలి 

యుదురు. *(సహనశీలురును) సమ_స్తశరీరధారులకు సుహృత్తులును, బరమ 

శాంతులును, గారుణికులు నె మదర్షంబుగ. బరిత్య కఠర్ములు, విసృష స్వజన హ్హ్ థ ల ఆ లపై 
బంధుజనులు నె , మత్పదాాశయులును, మద్దుణ ధ్యాన పారీణులును, మత్కథా 

ర్లు Oy 

(ప్రసంగ సఫలిత [శవణులును నగుచు నుండు పరమ భాగవతో తముల. దాష్మత 

యంబు తపింపంజేయంజాలదు. అట్టి సర్వసంగ వివర్షితు లగు పరమభాగవత 

జనుల సంగం బపేక్షణీయంబు, (అది సకలదోష నివారకం బగు. అట్ట సత్సం 

గంబున సర్ష్వ|ప్రాణి హృత్క-ర్థ రసాయనంబు లగు మదీయ కథా (పసంగంబులు 

గలుగు) మ ద్గుణాకర్హ నంబునం జెసి ₹్యఘ్రంబుగ6 (గ్రమంబునం గై వల్యమార్ష 
౧ దివి న్ తి 

దంబు లగు (శద్దాభ కృులుదయించు, అదియునుం గాక యే పురుపుం G న 

నేమి ? మ ద్విరచిత జగత్యల్పనాది విహారచింతచే నుదయించిస భ_క్తిం జేసి 
ఇమ న NN RE 

1. శరీరాభి మాన జాతం బగు (చ. బ.) బి సంయమనోపాయ భూతంబు (డ) 
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em 

GJ, 

యిం[దియ సుఖంబుల వలనను, దృష్ష(శుత తంబు లై న యెహి కాముష్మికంబుల 

వలనను, ఏ మము కుం డగుచు బి చః (గహ కకార్రంబు  బుజావ్పలై. న యోగమార్లంబు 

లచే సంయు కం డగు నటి యోగి ప్రక్చతిగుణ సేవనంబు చేతను, రాగ్య 
వై 

గుణ విజృ? భికం భై న జ్ఞానంబుచేతను, మదర్చిత భకియోగంబు చేతను, 

(బత్య గాత్మకుండ నైన నను నంతఃకరణ నియు కుని ౦ గావించు. అని చెప్పిన 

విని దేవవూతి కపిలున కి ట్లనియె. 866 

ఏ భక్తి భవ ద్గుణ పర, మై భవపాప _పణాళ మె ముకి (శ్రీ 
షి en] 

లాభము రయమున. జేయునొ,యా భ కి విధంబు దెలియ నానతి యివే! 867 

* అదియునుం గాక భవదుదితం బె న యోగంబును,  దదంగంబులును, దద్గత 

త త్వావబోధంబును సాక ల్యుంబుగ మండబుద్ది నైన నాకు సు 

దెలియ నానతిమ్మనిన6 గపిలుం డి ట్ల నియె. 868 

జనయిత్రి! విను మతి సకలపదార్గ పరిజ్ఞానతత్త్వ పారీణ మగుచు 

నామ్నాయవిహిత కర్మాచారములు కల్లి తివుటమై వర్తించు దేవగణము 

పూని నె సర్లికం బె న నిరేతుక మగు భగవత్చేవ మహితము కి 
2. ౧ యి యం oD 

కంచె గరిష్టంబు గావున నదియు భు కాన్నంబు జీర్థంబు నంద (జేయు 

ం దీప్త జఠరాగ్ని గతి లింగ దేహ నాశ, కంబు గావించు నదియును గాక విష్ణు 

భ్ వై భవములు దేటసజుతు వినుము, సద్దుణ(వ్రాత! యోగలక్షణస మేత! 869 
| 0 

అమలినభ క్రి గొండజు మహాత్ములు మ చ్చరణారవిందయు 

గ్కము హృదయంబునకా నిలిపి కొతుకు ల్ యిత రేత రానులా 

పముల మదీయ దివ్యతను పొరుషముల్ గొనియాడుచుండి మో 

కము మది. గోరనొల్ల రనిశంబు మదర్చిత సర్వకర్ములై . 870 

సరికింప( గొందటు భాగవతో త్తముల్ ఘనత కెక్కిన పురాతనము లై న 

చారు (పనన్న వ కారుణలోచనములు గల్లి వరదాన కలితములుగ( 

దనరు మద్దివ్యావతార వె భవములు మది నొప్ప' దమ యోగమపొమ౦ జేసి 

యనుభవింపుచు6 దదీ యాలాపముల సన్నుతింపుచు( దివుట( ద ద్దివ్యవిలస 

దవయవోదార సుందర నవవిలాస, మందహాస మనోహర మధుఠవచన 

రచనచే నపహృత మనః [ప్రాణులగుచు,నెలమి నుందురు నిశ్శేేయ నేచ్చలేక 
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కణ(కకా వారలు వెండి మోక్షనిరపేక్ష స్వాంతు లై యుండియు 

న్నణిమా ద్యష్ట విభూతి సేవితము నిత్యానంద సంధాయియు కా 

గణనాతీతము న(ప్రమేయము సమ(గ(శ్రీకముకా సర్వల 
క్షణ సంయు క్ర వికుంఠలోక పదవికా గొ కొందు రత్యున్నతి౯ా. 872 

ఇట్లు లొంది, 879 

తనరుదు ర పుణ్యాత్ములు, జనయిి 1 మదీయ కాలచక్ర (గసనం 

బును బొందక నిత్యం బగు,ననుపమ సుఖవృ త్తి నుందు రది యె ట్ల నినకా, 874 

* ?సమతకా న్నేహముచే సుత త్వమును, విశ్వాసంబుచే తకా సఖి 

త్వము, చాలకా హితవృ త్తి చేతను సుహృ త్వంబుకా సుమంక్రోప దే 

శముచేతకా నిజదేశికుం డన6ంగ నిచ్చల్ పూజ్యుండౌ నిష్ట దె 

వము నై వారికి గాలచక భయముల్ వారింపుదుం గావునకా, 875 

= ఏను మదిగాక యీ భువి దివిం బలుమాబు( జరించు నాత్మ దా 

ధన పశు పుత్ర మిత్ర వనితాతతిపె 6 దగులంబు మాని న 

న్ననఘుని విశ్వతోముఖు ననన్యగతికా భజియించె నేని వా 

నిని ఘనమృత్యురూప భవనీరధి నే6 దరియింప6 జేయుదుకా. 876 

రూఢి (బధానపూరుష నాయకుండను భగవంతు(డను జగ(త్చభుడ నైన 

నాకంటె నన్యుల. గైకొని తగిలిన యాత్మలు భవభయం బందు నెప్పుడు. 

గావున నాయాజ్ఞ గడవంగ నోడుట6జేసి వాయువు వీచు శిఖి వెలుంగు 

నినుండు దపించు.6 దా నిం(ద్రుండు వర్షించు భయమంది మృత్యువు పరువు వెట్లు6 

. గాన విజ్ఞాన వెరాగ్యకలిత మైన, భకి యోగంబునంజేసి పరమపదము 
చః QQ QQ ద 

కొకు న య్యోగివరులు మ చ్చరణభ జను, లగుచు6 జరియింపుదురు 

నిర్భయాత్ము లగుచు. 86877 

గురుభ క్రిం జితము మ తర మె విలసిల్లు నంత పర్యంతము స 

త్చురుషుల కిహలోకంబున(, జిరతర మోక్షోదయంబు సేకుటుచుండుకా. 878 

ఆని యిట్లు నమ్ముసీం|ద్రు(డు, జనకుని హరిభక్తి యోగ సంగతి నెల్లకా 

వినిపించుచు వెండియు ని, ట్ల నియెకా సమ్మోదచి త్తు( డగుచు గణంకకా. 879 

కట యాన dd 

1. యు క్తంబునునై న మోక్షపదవిన్ (చ. డ 2. సమత స్నేహముచే (చ) సమతా స్నేహ 
ముచే (జ) సము(డై (హ. తం. వా.) 
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వ. 

అద్మాంయయు — ౨౬ 

అవ్వా! యి విధ్వంబున భ క్రియోగప్రకారంబు సెప్పితి. ఇక దత్త్వలక్షణంబు 

వేబువేణ యెజీ6గింతు. ఏ త త్వగుణంబుల నెతీంగి నరులు (పకృతిగుణంబుల 

వలన విముక్తులగుదురు, హృదయ గ్రంథి విచ్చేదకంబు నాత్మదర్శనరూపంబు 

నగు, నా జ్ఞానం బాత్మని'శేయసకారణంబు గావున దాని నెతింగింతు. అందు 

నాత్మస్వరూపం బెట్టి దనిన ననాదియు.(, బురుషుండును, సతాాదిగుణ శూన్యుం 

డును, (బకృతి గుణ ఏలక్షణుండును, (ప్రత్యక్ స్వరూపుండును, స్వయంపకా 

శుండును నెవ్వండు,ఎవ్వనితోడ నీవి శ్వంబు సమన్వితంబగు, నతండు గుణ(త్రయా 

త్మకంబు, నవ్య కృంబు, భగవత్సంబంధియు నగు పకృతియందు(యదృచ్చ చే 

లీలా వశంబునం దివేశించిన, నా (పకృతి గుణత్రయమయంబిె , నరూపంబెి న 
Qe యా 

(పజాసర్లంబు( జేయం గనుంగొని, యప్పుడు మోహితుం డై, విజ్ఞానతిరోధా 

నంబునం జేసి గుణ్యతయాత్మకం బై న _పకృత్యధ్యాసంబున నన్యోన్య మెళనం 

బగుటయు.నంతం (బకృతిగుణంబు( దనయందు నారోపించికొని,[కియ మాణంబు 

లగు కార్యంబుల వలనం గ రృత్వంబుేగలిగి,సంసారబదుం డె ,పారతం(త్యంబు 
ma ఉఅ మ్ల 

గలిగి యుండు, క ర్హృత్యశూన్యుండగు నీశ్వరుండు సాక్షియగుటం జేసి యాత్మ 

కుం గార్యకారణ క రృత్వంబులు (పకృత్యధీనంబు అనియు, సుఖదుః౪ఇఖ భో కృ 

త్వంబులు (ప్రకృతివిలక్షణుం డై న పురుషుని వనియు నెజుంగుదురు. అని చెప్పిన 

విని దేవహూతి కపిలున కిట్లనియె. పురుషోత్తమా! (ప్రకృతి పురుషులు సదస 

దాత్మక (పపంచ ౦బునకు ( గారణభూతులు గావున వాని లక్షణంబు సదసద్వివేక 

పూర్వ్ణకంబుగా నానతిమ్మనిన భగవంతుండై న కపిలుం డిట్లనియె. 880 

(క్రమమున. (దిగుణము నవ్య, రక్తము నిత్యము సదసదాత్మకము మజీయు ( (బధా 

నము నన(గా (బకృతివిశే, షము లదియు విశిష్ట మనిరి సద్విదు లెలమిన్. 881 

అందుం _బకృతి చతుర్వింశతి త త్వాత్మకం బె యుండు. ఆది యెట్లనినం బంచ 

మహాభూతంబులును, బంచ తన్మాత్రలును, జ్ఞా నక ర్మాత్మకంబు లెన త్వకృతు 

శో త్ర జిహ్వా (ఘాణంబులును, వాక్సాణి పాద పా యూపస్టలు నను దశేంది 

యంబులును, మనో బుద్ది చిత్తాహంకారంబు లను నంతఃకరణ చతుష్టయంబును 

చతుర్వింశతి తతా్యాత్మక ంబునునై న సగుణ (బహ్మ సంస్థానంబు సెప్పితి. ఇట 

మీ6ద(6*కాలం బను పంచవింశక తత్త్వంబు నెప్పెద. అది గొందజు పురుష 

1. తలంచి? (ప్రకృతేః క_ర్రృుత్వం......... =... ఆత్మని మన్యతే (26-7) 2, కాలపురుషుండు 

పంచవింళకుం డనం బరగు (చ. ట. ద. బ.) 
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బవాచ్చుండై న యీ శ్వనని పౌరుషంబు కాలశ ద్రింబున (6 జెప్పంబడు నందురు, 

అందు నహాంకౌర మోహితుం డై (పకృతి నొందు జీవుండు భయంబు(జెందు,) 

పరృకిగుణ సామ్యంబునం జేసి వ ర్రించు నిరి శెషుం తగు భ భగవంతుని చేష్టా 

విశేషంబు (దేనివలన నుత)న్నం బగు న 

(అదియు జీవరా శ్యంతర్గతం బగుట౨ జస పురుపుం డనియు,వాని బహి రాగ 

వ్యా పించెసి కాలం బనియు (జః పృంబడు. .) ఆత్మమాయంజేసి తత్స్వాంతర్గతుం 

డైన 5 జీవునివలన కుభితం బై *(జగత్కారణం బగు) (ప్రకృతియందు. బరమ 

పురుముండు దన *ేవిర్యంబు వెట్టిన నా (ప్రకృతి. హిరణ్మ్యయ ౦ బె న మహ 

త్త త్త్వంబు పుట్టించి, ఆంత 'సకల ప్రవ చ 2వీజభూతు ఇ(లయవికేప 

భూనస్యుండు నగు ని ఎశ్వరుండు సూక్ష్మ రూపంబున శనాత్వ గతం బె బైన) మహ 

దాది వపంచంబుల( కెటూ కాచు స్వ శేజోవిప తిం జేసి యాత్మ (పన్వాపనంబు 

*సేయునట్టి తమఐబును (గసించె. అని చెప్పి వెండియు నిట్లనియె, 682 

ర్ం 

దియ కాలం బని చెప్పం ర్ 

దివ్య మగు వాసుదేవా, ది వ్యూహదతుష్టయంబు |క్రిజగములందుకా 

సెవ్యం బని చెప్పంబడు, భవ్యగుణా! దాని నెబు6గ6 ఐలీకెద నీకుకా. 883 

స_త్త్వ(ప్రధాన మె మె స్వచ్చ మై మె శొంత మై యూర్మిషట్కాంబున న్ నోసరించి 

సురచిర షాడ్డుణ్య పరిపూర్ణ మై నిత్య మై భక్తజన "సేవ్య మై తనరి 

వలనొప్పుచుండు న వ్వాసుదేవవ్యూహ మంత మహ త త్వమందు నోలి 
రూఢి.(గియాశళ కి రూపంబు గల్లు నహంకార ముత్సన్న మయ్యె నదియు. 

నం! nN 

సరవి వై కారికంబుం దె జసము6 దామ,సంబు నామా(డుతెజ (గుల ( బరగునందు( 

దనరు వె కారికము మనస్సునకు నింద, యములకును గగనముఖ భూతముల 

కరయ. 604 

ఉల్చ త్తి తినానం బె యు చు. ఆది యు చేవ తారూపంబున చుండు. తె జసా 

కారంబు బుద్దిప్రాణంబులం గలిగియు ౨డు తామసాహంకారంబు త్రిగుణ 

మేశనంబున నరమాత్రం బె యుండు. నుణియు. 885 
థి యు 

Ta న. 

. చిచ్చకక్రి కిచెట్టైన (కంచదంబుం వ. కారణుందగు (ఈ.చ-బ.) ల. వలీంగింపుచు (హ.తం.వా. 
లీ 

4. చేయ నది తమస్సయ్యె (క చటుల. జంబ.) 
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శ్రే, సుండు నమ్మేటి రెండవవ్యూహ మనంగ, ఘనవికారంబు( బోందు వె కారికంబు 

వలన వినుము మనస్తత్వ మెలమి( బుక, మజీయు వై కారింబును మాత : 

వినుము. 886 

వం సామాన్యచింతయు విశేషచింతయు ననం దగు సంకల్ప వికల్పంబులం జేసి కామ 

సంభవ మనంబడు. ఏది యనిరుద్దాఖ్యం బైన వ్యూహాం బదియ హృషీ కంబులకు 

నధీశ్వరం బై సకల యోగీంద్ర నేవ్యం బగుచు శర దిందీవర శ్యామంబై యుండు 

వెండియుం దై జసంబువలన బుదిత త్యంబు వుకళై. దాని లక్షణంబులు (ద్రవ్య 
ర్లు GD అవి లు 

(ప్రకాశం బెన జ్ఞా నంబును, నిందియాన్నుగహంబును, సంశయంబును, మిథ్యా 

జ్ఞానంబును, నిదయు, నిశృయంబును, స్మృతియు ననం దగియుండు. తజ 

సాహాంకారంబువలన జ్ఞానెంద్రియ క ర్మెం్యదియంబులును (గియాజ్లాన సాధనంబు 

లును గలిగియుండు. [పాణంబునకుం (గ్రియాశ_క్రియు, బుద్దికి జ్రానళ_క్రియు 

నగుటం జేసి యిం(దియంబులకు 6 దె జసత్వంబు గరలిగియుండు. భగవద్భ_ కి 

(పేరితం బైన తామసాహంకారంబువల నె శబ్లతన్య్మా(త్రంబు పుమై. దానివలన 

నాకాశంబును, నాకొశంబువలన (శో్యతేం[దియంబును బుమై. 1 శోత్రంబు శబ 
లు © 

గ్రాహ యయ. శబ్రం బర్హంబునకు నాశ్రయం బై (శోతకు జ్ఞానజనకం బయ. 

మతియు నభ సన్మాాతంబు సూక్షాకాశంబ, ఆ యాకాశంబు భూతంబులకు 

బాహ్యాభ్యంతరంబుల నవకాశం బిచ్చుటయు, నాత్మ ప్రాణేందియాదులకు 

నాశయం బగుటయు నను లక్షణంబులు గలిగియుండు. (కాలగతిచే వికారంబు 

నొందు శ బ్రతన్మ్యాత్ర లక్షణంబగు నభంబువలన స్పర్శంబును, స్పర్శంబువలన 

వాయువును, (వాయువుచే స్పర్శ్మగాహి యె తషగిందియంబును బుమై. 

శ ణంగా నారో ఇక అడు మృదుత్వంబు( (గఠినత్వంబు శై త్యంబు నుష్టత్వం బనునవి సృర్శంబునకు 

(స్పర్శత్వం బని) చెప్పంబడు. మతియు వాయువునకు( జాలనంబును, మేళనం 

బును, ద్రవ్యశబ్ద నేతృత్యంబును, సర్వేం్యద్రియాత్మంబు ననునవి లక్షణంబు లై 

యుండు. దె నపేరితం బె స్పర్శతన్మాత్ర గుణకం బగు వాయుపువలన రూపం 
యి షి 

బును, దానివలన? దేజంబును బుమ్రై. రూపంబు న్నేతేం్యద్రియ (గాహకం బయ్య. 

(దవ్యాకార సమత్వంబును, (ద్రవ్యంబునకు నుపసర్ణనం బగుటయు,(ద్రవ్యపరిమాణ 

(పతీతియు, నివి రూపసృ త్తు లనంబడు. తై జసంబునకు సాధారణంబు లగు 

ధర్మంబులు ద్యోతనంబన (6 (బకాశంబు, పచనం బన6 దండులాదుల పాకంబు, 

పిపాసానిమి తం బైన పానంబు, కున్నిమి తకం బైన యదనంబు, హిమమర్షనం 

బగు ళోషణంబు నను నివి వృత్తులై యుండు. రూపతన్య్మా(త్రంబువలన దైవ 

వప 

1. ఆసాధారణంబులగు (హ.) 
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చోదితంబె వికారంబునొందు తేజస్సువలన రసతన్మాాత్రంబు పువె.ర సతన్మా(త్రంబు 
యా లు 

వలన జలంబు పుస్తై. జిహ్వయను రసనం్యద్రియంబు రస్మగాహకంబయ్యె. ఆరసం 

బేకం బె యుండియు భూతవికారంబునం జేసి కషాయ తిక్త కట్వామ్ల మధురాది 

భేదంబుల ననేక విధంబయ్యె. వెం డియు సాంసరిక దవ్యవికారంబునం జేసియార్గం. 
a Wy టు 

బగుటయు, ముదగటుటయు., దృ పి దొతృుత్వంబును, జీవనంబును, దదెక్ష బ్య 
6 అ జ్ వ ల 

నివ_ర్రనంబును, మృదూకరణంబును, దాపనివారణంబును, గూపగతం బైన. 

జలంబు దివియ మతీయు నుదమించుటయు నను నివి జలవృ త్తు అనబడు. 

రసతన్మా(త్రంబువలన దె వచోదితం బె వికారంబునుం బౌందిన జలంబువలన 
QQ QQ 

గంధతన్యా(త్రంబు పుమై. దానివలనం బృధ్వియు గలిగె. (ఘాణంబు గంధ 

(గాహకం బయ్యె. (అందు నెకంబగు గంధంబు వ్యంజనాదిగతం బయి), 

హింగ్వాది నిమిత్తం బైన (మి్మశ గంధం బను) కరంభంబును, (గృంజనాది 

గతం వైన పూతిగంధంబును, ఘనసారాది నిమిత్తం బైన సుగంధంబును,, 

(శతప్థత్రాది గతం బగు) శాంతగంధంబును (లశునాది గతం బె న్య యుగ 
యా 

గంధంబును, (పర్యుషిత చి(త్రాన్నాది గతం బైన యామ్షగంధంబును (ద్రవ్యా 

వయవ వె షమ్యంబునంజేసి యనేక విధం బె యుండు. అదియునుం గాక 

(పతిమాది రూపంబులంచజేసి సాకారతాపాదనంబగు భావనంబును, జలాది విలక్షణ. 

[త్రయాంతరనిర పేక్షం బైన స్టితియు, జలాద్యాధారత యను ధారణంబును, 

నాకాశళొ ద్యవచ్చేదకత్వంబును, సకల[పొణి వుం స్త్వాభివ్య క్రీకరణంబు నను నివి 

సృథ్వీవృత్తు లనంబడు. ఆని చెప్పి వెండియు నిట్లనియె. నభోగుణవిశేషంబు. 

(శోతంబును, వాయుగుణవిశేషంబు స్పర్శంబును, తేజోగుణ విశేషంబు. 

చకురింద్రియంబును, అంభోగుణవిశేషంబు రసనేం[ద్రియంబును, భూమిగుణ 

విశేషంబు (ఘాణేందియంబును నగు, ఆకాళాదిగుణంబు లగు శభ్రాదులు కార్యంబు 

లగు వాయ్యాదులందు( గారకకాన్యయంబున( జా పట్టనన్నిటికిం బృధీషసంబం 

ధంబు గలుగుటం జేసి భూమియందు శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధంబులు గలుగు. 

(మహదాది పృధివ్యంతంబు లగు సీ యేడుత త్వంబులు పరస్పరామిళితంబులె 
అలాటి! QQ 

భో గాయతనం బగు పురుషునిం గల్పింపు నసమర్గంబు లై యున్నం జూచి. 
ఢి య 

(కాలాదృష్ట సత్రాదులం గూడి జగత్కార ణుండును, ద్రైగుణ్యవిశిస్టుండును,. 

నళేషనియామకుండును, నిరంజనాకారుండును, నగు సర్వేశ్వ్యరుం డందు( 

(బ్రవేశింప నంత నన్యోన్యతుభితంబు లై మిళితంబు లై మహదాదుల వలన. 

నధిష్టాతృ చేతనరహితం బగు నొక్క యండంబు వుప్టె, అందు. 887 
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సీ, గురుళ క్రితో విరాట్పురుషుండు "(ప్రభవించె నట్టి విశేషాండ ?మర్థిం బొదివి 
కియంబుముఖావరణంబు లొక్కౌాకటికి దశగుణితంబు లై తగిలి యావ 

రణము లై యుండును (గ్రమమున లోకంబులకు మేలుకట్ల పోలిక( దనర్చి 

పంక జోదరుని రూసము విలసించును లోలత జలములో. దేలుచున్న 

హేమమయమైన యండంబులో మహాను,భావు( డభవుండు హరి దేవదేవు( డఖిల 

జేత నారాయణు(డు (ప్రవేశించి యపుడు, విష్ణుపద భేదనంబు గావించి యందు. 

కర మొప్ప6గా విరాట్పురుషుండు వెలు(గొందు నా విరాట్సురుపుని యాననంబు 

వలనను వాణియు, వాణితో వహ్నియు, నాసంబువలన( (బాణముల గూడి 

(ఘాణేం[ద్రియం బయ్యె, (ఘాణంబువలనను వాయువులును, [బాణవాయుపులును, 
నందు నకఠులు, చకువందు సూర్యుండును, నం దభిధా్యనంబు నర్జిజేయ( 

గర్భ ములు జొత మయ్య, దత్క-ర్థ సమితి వలన శోశేందియంబు, 

దిక్కులును గలిగెం 

*ద్వకు చె శు రోమ వితానకములు, నోషధీవాతమును భవ మొందె మతియు. 

. దానివలనను మే(ఢంబు గానంబడియె6( బర(గ రేతంబువలన నాపంబు పుకై 

గుదము వలన నపానంబు నుదయ మయ్యె, దానివలనను మృత్యువు దగ జనించె, 

కరముల వలనను బలమును, నిరవుగ నా రెంటివలన నిం(దు(డు పాదాం 

బురుహాంబులవలన గతియు, నరుదుగ నా రెంటివలన హరియును( గలిగే. 

. ఘన నాడీపుంజము వల, నను రకము దానివలన నదులును జఠరం 

బున నాంకలియును దప్పియు, ననయము నా రెంటివలన నబ్లులు వుళైకా. 892 

విను హృదయము వలనను మన, మును మనమున దుహినకరు(డు బుద్దియు ( 

జితం 

బున (\బహ్మాయు రక్ష త్రజుం, డును గలిగిరి య వ్విరాజుండుకా బూరుషతకా. 893 
జః 

అసల ప Tn I mn MTN 

1. సంభవ, మయ్యె నయ్యండంబు నర్ధి( బొదివి (క. చ. ట. త. జ. బ.) 2. మర్థి(బొదివె 

(హె) లి. నంబ్వాదు లావరణంబు నొక్కొాక్కటి, దళగుణితంబయి తవిలియావ (వ 4. తకు 

వలనను రోమవితా నములు మహౌషధి (వ్రాతమును భవమండె మజియు (జ. డ డ. ద. బి.) ల్. నాశియు 

నయ్యెన్ (చ ); నాడియు గలెగెన్ (అ) 6. మ్మే్యతజ్ఞుండు,. బొనరం గలిగిరి విరాజ పురుషుని వలనన్్(డ); 

“బుద్ధర్గిరాం పతిః, అహంకార సతో రుుదః, చితం వైత్మస్తతో౬ భవత్"? (అని మూలము) 26.68. 

[18] 
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వం 

వ. (మతియు విరాట్పురుషునం చుదయించిన వ్యష్టిరూపంబు లగు నాకాశాది 
భూతంబులును, శబ్దంబు మొదలగు భూత తన్మా్యత్రంబులును, వాగా దీందియ 

జాతంబును, త దధిదేవతలును దమంతన సమష్టిరూపుం డగు కేత్రజ్ఞాం (బ్రవృ త్తి 

(పవర్శకుం జేయ నసమర్థంబు లయ్యె. ఎట్ల నిన దేవాధిష్టిత్తంబు లగు నిందియం 

బులు తాము వెవ్వెజ య యీ్యీిశ్వరుం (బవృ త్యున్ముఖుం జేయ నోపక 

(కమంబునం దత్త దధిష్టానాదుల నొందె. అందు నగ్ని వాగిం(దియంబుతోడ 

ముఖంబు నొంది (ప్రవర్తించిన విరాట్రార్యం బగు వ్యష్టిశరీర జాతం బనుత్సన్నం 

బయ్యె. అంత నాసయు (ఘాణేం(ద్రియంబుతోడ వాయువుం గూడిన నట్టిద 

యయ్యె. ఆదిత్యుండు చకురిందియముతోడ న్నేశ్రంబుల నొందిన వృథాభూతం 

బయ. ది గేవతొకం బగు కద్ధ ౦బులు శో(శేం(దియంబుతో ( గూడిన విరాట్లార్య 

(పేరణాయోగ్యం బయ. ఓషధులు రోమంబులం ద్జగిం(దియంబు(, జెంద 

విఫలం బయ్యొ, అబ్దెవం బగు మేేఢంబు రేతంబు నెందిన6 ద త్కార్యకరణా 

దక్షం బయ. పదంపడి గుదంబు మృత్యువుతోడ నపానేం(ద్రియంబు( జేరిన 

నది యాన్యంబు నొంది, విష్ణు దేవతాకంబు లగు చరణంబులు గతితోం గూడిన 

ననీశ్వరంబు లయ. పాణీం [దియంబు లింద్రదె వంబు లగుచు బలంబు నొందిన 
Qe 

శ కి హీనంబు లయ. మతియు నాడులు సనదీకంబు ల్ లోహితంబు నొందిన 

చిరర్ధకంబు లయ్యె. ఉదరంబు సింధువులతోడం జేసి కుత్చిపాసలం బొందిన 

వ్యర్థం బయ. హృదయంబు మనంబుతోడం జం(దు నొందిన నూరక యుండే. 

బుద్ది (బహ్మాధిదై వం బయి హృదయంబు నొందిన నిష్పలం బయ. చిత్తం 

బభిమానంబుతో రుదునిం జెందిన విరాట్కార్యజాతం బనుద్భూతం బయ. 

అంతం జై త్యు6 డగు కేత్రజుండు హృదయాధిషానంబు నొంది చి తంబుతోడ 
దా 0 &ః 0 అలాల 

(బవేశించిన విరాటురుషుండు సలిలకార్యభూత (బహ్మాండంబు నొంది (పవృ 

_త్యున్ముఖక్షముం డయ్యె, సుప్తుం డగు పురుషునిం (బ్రాణాదులు దమ బలంబుశచే 

భగవ ద్నపేరితంబు లగుచు నుత్చాప నాసమర్థంబు లగు చందంబున న గ్న్యాదులు 

స్వాధి్రానభూతంబు లగు నిందియ ంబులతోడ 'దేవాదిశరీరంబుల నొందియు 

మంచ క యాస స స జ ౨ 

* ఈ (కింది పద్యము “తి _పతిలో అధికముగా గలదు. 

లే. మజియు! జెప్పెద నిట మీంద మాత ! వినుము, దవిలి చిత్తమునందు క్నేత్రజ్ఞు( డనెడి 

చారు నామంబునం దవతార మయ్యె, సరవి తోడుత న వ్విరాట్పురుషు వలన. 
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pm 

నశ _ంబు లయ నని మతియు న వ్విరాట్పురుషని ననవరత భ క్రింబేసి 

ఏరక్ఫ లై యాత్మలయందు వివేకంబు గల మహాత్ములు 'చింతింపుదు రనియుC 
(బకృతిపురుష వివేకంబున మోక్షంబును, (పకృతిసంబంధంబున సంసారంబును 

గలుగు ననియు జెప్పి మటియు ని ట్రనియె, 894 

అధ్యాయము = ౨౨ 

. జననుత! సత్త రజ _స్తమోగుణ మయ మైన (పకృతికార్య మగు శరీర 

గతుండయ్యు( బురుమండు గణ౦గి (ప్రొక్సతములునగు సుఖ దుఃఖ మోహముల 
వలన 

గర మనుర కండు గా(డు వికారవిహీనుండు( [ద్రిగుణరహితుండు నగుచు 

బలసి నిర్మల జల (పతిబింబితుం డె న దినకరుభంగి వ రించు నటి 
రా అలవి ఎ) 

= యాత్మ (పకృతిగుణంబులయందు 6 దగులు, వడి యహంకారమూఢు' లై 

తొడరి యేను. 

గణ(గి నిథిలంబునకు నెల్ల కర్తనని (ప,సంగవశతను (బకృతిదోషముల (బొంది. 

. సుర తిర్యజ్మనుజ స్థా, వరరూపము లగుచు. గర్మవాసనచేతకా 
బరపెన మి|శయోనుల(, దిరముగ జనియించి సంసృతిం గొ కొని తాకా. 896 

యె వా 

. పూని చరింపుచు విషయ, ధ్యానంబునంజేసి స్వాప్ని కౌర్ధాగమ సం 

ధానము రీతి నసత్సథ, మానసు( డగుచుకా (భమించు మతిలోలుం డై, 897 

. అట్లు గావున, 898 

. పూని మోక్షార్డి యగు వాండు దీని తీవ, భ_క్రియోగంబుచేత విర క్రి బొంది 

మనము వశముగ. జేసి యమనియమాది, యోగమాగ్ష (క్రియా భ్యాసయు క్తి (జేసి. 

గ్రోద్దాగరిష్టు( డై సత్య మైనట్ట మ ద్భావంబు మ త్పాద సేవనంబు 

వరిత మ త్క_థాకర్ల నంబును సర్వ, భూతసమత్వ మజాతవెర 
రం ౬ వ 

మును (బహ్మచర్యంబు ఘనమౌన మాదిగా( గల నిజ ధర్మసంగతుల (జెసి 

సంతుష్లు (డును మితాళను(డు నేకాంతియు మననకీలు(డు పతమత్పరుండు 

* నగుచు మి(త్రత్యమున( గృ్భప( దగిలి యాత్మ, కలిత విజ్ఞానియై బంధకంబులై న 

ఘనశరీర పరి[గ హోత్కంఠయందు, నాగ్రహముచేసి వర్తింపనగును మజియు. 
న మ మమేన 

1. చింతింతురని చెప్పి వెండియు నిట్ల నియె. (పకృతి పురుష వివేకంబున మోక్షంబు నెరుం 

గుము. (పకృతి స్వరూప సంబంధంబున నెన సంసార స్వరూపం బెరిగించెద నాక ర్హింపుము. (క. చ... 

ట. జడ. బ. ) - 
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. బీవేశ్వర త త్వజ్ఞానంబునంజేసి నివృ తం బె న బుద్ది తదవస్తానంబునుం గలిగి, 
——0% దా — రా థు థి 

దూరీభూ అెతరదర్శనుం డె జీవాత్మ జ్ఞానంబునంజేసి చతురింద్రియంబున 
సూర్యుని దర్శించు చందంబున నాత్మనాయకుం డైన (శ్రీమన్నారాయణుని 

దర్శించి, “నిరుపాధికం బై మిథ్యాభూతం బగు నహంకారంబున స్యదూపంబుచే 

(బకాశమానం బగుచు6, [బధానకారణంబునకు నధిష్టానంబును, గార్యంబునక ( 

జకువునుం బోలి, (పకౌశకంబును, సమస్త కార్యకరణానుస్యూతంబును6( బరి 

పూర్ణంబును, సర్వవ్యాపకంబును నగు (బహ్మంబు( బెిందునని చెప్పి వెండియు 

ని ట్రనియె. 901 

వీ విను మాత్మవే తకు విషుస్యరూపంబు నెటు(గంగంబడు నదీ యె ట టన్ను 
| — ణ్ ధా 

తే, 

గగనస్టు( డగు దినకరు కిరణచ్భ్చాయ జలముల గృహకుడ్య జాలకముల 

'వలన( దోంఛచిన (పలిఫలితంబుచేత నూహింపంగ.ంబడిన య య్యినునిపగిది 

నర్గి మనో బుద్యహంకార (త్రితయ నాడీ (ప్రకాశముచేత లీల నెజు6గ 
థి ఊఉ 

వచ్చు నాత్మస్వరూపంబు నల (6తి(6గా (గంజి త్తమున. దో(చు నంచిత శ్ర దనరి 

య మ్మహామూర్తి సర్వభూతాంతరాత్కు6, డగుట నాత్మజ్ఞులకు ( గాననగును 

మతియు. 902 

జీవుండు సుషుప్యా ద్యవస్థలయందు. బరమాత్మానుషక్తుం డైన భూతాది 

త త్వంబులు లీనంబు లె (ప్రకృతియందు వాసనామా(త్రంబు గలిగి యకార్య 
షి an 

కారణంబులు గాకున్న సుషుప్రిసమయంబునం దా నిస్తం(ద్రుం డగుచు నితరంబు 

చేత గప్పంబడనివా(డై పరమాత్మానుభవంబు నేయుచుండు. అని చెప్పిన ' 

విని దేవహూతి యిట్లనియె, 9083 

విమలాత్మ! యీ పృధథివికిని గంధమునకు సలిలంబునకును రసంబునకును 

నన్యోన్య మగు నవినాభావ సంబంధ మైన సంగతి (బకృత్యాత్మలకును 

సతతంబు నన్యోన్యసంబధ మైయుండు 6 2 బకృతి దానయ్యాత్మ( బాయుజెట్లు? 

తలపోయ నొకమాటు త_త్వ్వబోధముచేత భవభయంబుల నెల్ల ( బాయు పెట్టు? 

చచ్చి (క్రమ్మణ( బుట్టని జాడ యేది? యిన్నియుం దెలియ నానతి యిచ్చి నన్ను ( 

గరుణ రకీంపవే! కిదేవగుణ సునేవ్య!, భ కలోకానుగంతవ్య! పరమప్పరుష. 804 
మె న RENIN 

1. విముక్త లింగశరీరుండె నదా [పకాశమాన జ్ఞానంబు గలిగిన సత్పురుష బాంధవుండెన 

క్యతుమి[(త సమదర్శనుండైన యాత్మ సమానాధిక రహితుండును, (బహ్మాత్మాది శబ్బవాచ్యుండును, 

సమస్త పదార్థ స్యూతుండును నగు సర్వేశ్వరుం బొందు నని చెప్పి వెండియ నిట్లనియె. (క. చ. ట. జ. 
ద. ఐ.) 2. (ప్రకృతితో నీయాత్మ (ట. త.) 8. దేవగణ నిషేవ్య (ట. త. డ, తం.) ' 
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వ. 

2m 

అనిన భగవంతుం డిట్లనియె. 'అనిమి తం బె న స్వధర్మంబునను, నిర్మలాంతః 
గా | rr.) న్ా 

కరణంబునను, సునిశితం బైన మ ద్భకియోగంబునను, సత్క-థా శ్ర వణ సంవాది 

తం బైన వై రాగ్యంబునను (దృష్ట (ప్రకృతిపురుష యాథాత్మ్యం బగు జ్ఞానం 

బున బలిష్టం బయి కామానభిష్యంగం బగు విర కి వలన దపోయు_క్రం బైన 

యోగంబునను) సుతీ(వం బె న చితెకాగ్రతనుం జేసి పురుషునిదగు (పకృతి 

దందహ్యమానం బై తిరోధానంబును బొందు. అది యెట్లనిన (నరణిగతం 

బెన వహ్నిచే నరణి దహింసంబడు చందంబున, జ్ఞనంబునం ద_త్వదర్శ 

నంబునం జేసి నిరంతరంబు దృష్టదోష యగు (ప్రకృతి జీవునిచేత భు కభోగ యై 

విడువంబడు నని చెప్పి, 905 

విను (పకృతి నెక మహిమం, బున దనలో నున్నయట్టి పురుషునకు మహే 

శునకు నశుభవిస్ఫురణం, బనయము గావింపంజాల దది యె బ్రనినకా, 906 

+. పురుమయ(డు ని[దవో. గలల(6 బొందు “ననర్ధకముల్ (పటోధమం 

దరయ(గ మిథ్య లై పురుషునందు ఘటింపని కై వడికా బరే 

శ్యరునకు నాత్మనాథునకు సర్వశరీరికి( గర్మసాకీకికా 

బరువడి( బొంద వెన్నంటికి (బాకృతదోషము లంగనామణీ! 907 

అని వెండియు నిట్లనియె, 908 

ఆధ్యాత్మతత్సరుం డగువా(డు పెక్కు జన్మంబుల€ బెక్కు. కాలంబులందు 

(బహ్మపద (ప్రా పిపర్యంతమును బుట్టు సర్వార్థ వై రాగ్యశాలి యగుచుం 

బూని నా భకులచే నుపదేశింప( బడిన విజ్ఞానసంప త్రిచెత( 

బర 6గ( (బ్రబుద్దు 6 డై బహువారములు భూరి మ(త్రసాద (ప్రా పిమతి( దనర్చు 

ం నిజపరి జ్ఞాన విచ్చిన్న నిథిలిసంశ, యుండు నిర్ముక్త లింగ దేహుండు నగుచు 

ననఘ! యోగీంద్రహృ దేయ మగు మదీయ, దివ్యధామంబు నొందు సందీపు( 

డగుచు. 909 

మతీయు నణీమా ద్యషై శ్వర్యంబులు మోకంబున కంతరాయంబులు గావున 
యై 

వానియందు విగతసంగుండును, మదీయ చరణసరోజస్టిత లలితాంతరంగుండును 

నగువాండు మృత్యుదేవత నపహసించి *మోక్షంబు నొందు. అని చెప్పి వెండియు 
యోగలక్షణ[పకారంబు ఏనిపింతు విను మని భగవంతుం డైన కపిలుండు. 

నృపాత్మజ క్రి ట్రనియె, . 910 
మ్! 

1. అనివృత్తం బైన (హ.తం.వా.) త. ననర్థము లబ్ధబోధమం......(క. చ.) శీ. సంచ 
మ న యా బయ్యా బల. 

యుండు (హ. తం, వా.) 4. మోక్షంబునం బొందు నని (క. చం తం.) 
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ళో ర్, 

'శ్రీమవాభాగవతమః 

అధ్యాయము ఎ ౨౮ 

దీనిధు లే యోగవి, ధానంబున6జేసి మనము తగ విమలం బై 

మానిత మగు మ త్పదముం, బూనుదు రా యోగధర్మముల నెణటి(గింతుకా.911 

ఆది యె ట్రనిన శ కికొల(ది స్వధర్మాచరణంబును, శాస్త్రాచారంబుల వినిషిద్ద 

*కర్మంబులు మానుటయును, దెవికంబె వచ్చిన యరంబువలన సంతోషించు 
షు ౬ థి 

టయును, మహాభాగవత పాదారవిం దార్చనంబును, (గామ్యధర్మ నివృత్తి 

యును, మోక్షధర్మంబులయందు రతియును, మితం బె శుద్దం బె న యాహార 

"నేవయును, విజనం బై నిరా ఎధకం బై బెన స్థానంబున నుండుటయు, హింసా 

రాహిత్యంబును, సత్యంబు, న చ్రేయంబు(, దన కెంత యర్హం బుపయోగించు 

నంత యర్ధంబ స్వీకరించుటయు, _బహ్మచర్యంబును, దపళ్శొచంబులును, 
స్వాధ్యాయ పఠనంబును, బరమపురుషుం డైన సర్వశ్వరుని యర్చనంబును, 

మొనంబును, ఆసనజయంబునం జేసి నైర్యంబును,|ప్రాణవాయు స్వవశీక రణంబును, 

నిందియనిగహరూపం బైన (పత్యాహారంబును, (మనంబుచే నిం్యద్రియంబుల 

విషయంబులవలన మజలించి హృదయమందు నిలుపుటయును) దేహగతంబై న 

మూలాధారాది స్థానంబులలో నొక్క స్థానంబునందు హృదయగతం బై న 

మనస్సుతోడం గూడ 6 (బ్రాణధారణంబును, వై కుంఠుం డైన సర్వేశ్వరుండు 

(ప్రవర్తించిన దివ్యలీలాచరి (త్ర ధ్యానంబును, *(మాననై కా(గీకరణంబును) పర 

మాత్మ యగు పద్మనాభుని సమానాకారత యను సమాధానంబును, నినియునుం 

గాక తక్కిన (వ్రతదానాదులంజేసి మనోదుష్టం బై న యస నార్గంబును బరిహరించి, 
జిత ప్రాణుం డ్రై మెల్లన యోజించి, జచియెన దేశంబునం (బతిష్టించి, విజితా 

సనుం డై యభ్య న స కుశాజిన చేలో త్రరాసనం బైన యాసనంబు సేసి, బుజు 

కాయం డె పై (ప్రాణమార్గంబును గుంభక 'రేచక 'పూరకంబులం గోశళోధనంబు 

చేసి, కుంభక పూర్యుకంబుల చేతం (బతికూలం౦ంబు గావించి, చంచలంబై న చిత్తంబు 

సుస్టిరంబు గావించి, *త్మీవం బైన యమంబునం (బత పంబై . విగతసమ స్తదోషం 

బగు చామీకరంబుకరణి విరజంబు చేసి, జితమారుతుండగు యోగికిం [గమ్మఅం 

బాకాయామంబు లను పావకునిచేత వాత హత్య శ్రే ష్మంబు అను దోషంబుల 

భస్మీ కరణంబు చేసి, ధారణ౦ంబులచేత( గిల్బిషంబులను, (బత్యాహారంబుచేత 

సంసర్షంబులను దహనంబు చేసి, ధ్యానంబుచేత రాగంబుల, స త్వాదిగుణంబు 

లను నివారించి, స్వ నాసాాగావలోకనంబు చేయుచు, రి 2 

1. ధర్మకర్మంబులు (తం. వాం) తె వర్షిక కర్మంబులు (క. చ. ట.) 2. శ్రీఘం బైన (క) 
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సీ, దర దరవింద సుందరపత్ర రుచిరాకు సలలిత (శ్రీవత్సకలిత వక్ష 
నీలనీరద నీలనీలోత్సల శ్యాము నళికులాకుల మాలికాభిరాము( 

గౌ స్తుభ"కలిత ముకా హారయుత కంఠు యోగిమానస పంకజో పకంఠు 

సతత్యప్రసన్న సస్మిత వదనాంభోజు దినకరకోటి సందీ ప తేజు 

తే. సలలి తానర్హ రత్నకుండల కిరీట, హార కంకణ కటక కేయూర ముడి 

కా తులాకోటి భూమ, భక్త్యప్రపోషు(, గింకిణీయుత మేఖిలాకీర్ణ జఘను. 913 

వ. మణియు, 914 

. కంజాత కింజల్క-?పుంజ రంజిత పీత కౌశేయవాను జగన్నివాసు 

శ(తుభీకర చక్ర శంఖ గదా పద్మ విహితచతుర్చాహు విగతమోహు 

నుత భ కలోక మనోనే[త వర్షిష్లు లాలిత సదుణాలంకరిష్లు 
ది ny) త్ రం 

వరకుమారక వయఃపరిపాకు సుళ్లోకు సుందరాకారు యళోవిహారు 

రికా 

తే. సకలలోక నమస్మృత చరణకమలు, భ కృలోక పరిగ్రహ (ప్రకటశీలు 

దర్శనీయు మనోరథదాయి. గీర్హ, నీయ తీర్థయళో మహనీయమూూల్తి. 915 

న, వెండియు, | 916 

క, కిఅనుపమగుణ సంపూర్చుని, ననఘుని సుస్థితుని గతుని నాసీను యా 

నుని భక్తహృద్గుహాశయ, నుని సర్వేశ్వరు ననంతు నుత్తమచరితుకా. $17 

మ. విమలం బె పరిశుద్ద మె తగు మనోవిజ్ఞాన త త్త (ప్రబో 
ర్తి @G యి కో అణాల 

ధనుతి న్నిల్సి తదీయమూ ర్తివిభవ ధ్యానంబు గావించి చి 

తము సర్వాంగ విమర్శన కియలకుకా డార్కొ-ల్సి (పత్యం గముకా 

సుమహాధ్యానము “సేయ6గావలయు 6 బో శుద్దాంతరంగంబునకా. 918 

వ. అది యెట్టి దనిన, 919 

కీ హాల కురి శాంకుశ జలజ ధ్వజ చ్చ(త్ర లాలితలక్ష్షణ లకీతములు 

సలలిత నఖచం|(ద చం ద్రికానిర్హూత భ_కమానస తమఃపటలములును 

సురుచిరాంగుష్ట నిష్యాత గంగా తీర్ధ మండిత హరజటా మండలములు 

నంచిత ధ్యానపౌరాయణజన “భూరి కలుషపర్వత దీ_ప్పకులిశములును 

తే, దాసలోక మనోరథ దాయకములు, చారుయోగి మనఃపద్మ షట్పదంబు 

అనంగ 6దనరిన హరి చరణాబ్దములను, నిరుసమధ్యానమున మది నిలుపవలయు. 

క స 

1. రుచిర (క. చ. తం. వా.) ల. పుంజవత్ రుచిపీత (చ. త. జ.) ఏ. అనుపమ సంపూ 

ర్దాంగుని (క. చ.) 4. భూజ (హృ 
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. కమలజు మాతయై నురనికాయ సమంచిత నేవ్యమాన యై 

శ్రీమహాభాగవతము 

న 

కమలదళాభ నేత్రములు గల్లి హృదీశ్వరభ క్రి నొప్పు న 

కమల నిజాంక పీఠమున. గైకొని యొత్తు పరేకు జానుయు 

గ్మృము హృదయారవిందమున మక్కువ. జేర్చి భబింప6గా6 దగుకా. 921 

+, చారు విహంగ వల్ల భు భుజంబులమీ (ద విరాజమాన సు 

శ్రీరుచి నుల్ల సిల్లి యత సీకుసుమద్యుతి( జాల నొప్పు పం 

కేరహనాభు నూరువు లకిల్చిషభ_కి భజించి మానసాం 

భోరుహమందు నిల్బ్ప (దగు టో మునికోటికి నంగనామణీ | 922 

. పరిలందిత మృదుపీతాం, బర కాంచీగుణ నినాద భరితం బగు న 

స్పురుషో త్రముని నితంబము(6, దరుణీ! భజియింపవలయు( దద్దయు(బ్రీతిన్, 929 

విను భువనాధారత్వం, బున6 దగి విధిజనన 'హేతుభూతం బగు న 

వ్యనజాతముచే( గడు మిం, చిన హరి నాభీసరస్సు( జింతింస(దగుకా. 924 

. దివ్య మరకతరత్న సందీ ప్త లలిత. కుచములను మౌ క్తికావళి రుచుల దనరి 

యిందిరా దేవి సదన మై మెసక మెసంగు, వక్షమాత్మల.  దలహోయవలయు. 

జుమ్ము. 

నిరతంబున్ భజియించు సజ్జనమనో నే(తాభిరా మెక ను 

స్ట్ దివ్య(పభ గల్లు కౌస్తుభరుచి శి ష్టంబు నై యొస్పు నా 

వరయోగీశ్వర వంద్యమాను( డగు సర్యస్వామి లక్ష్మీశు కం 

ధర మాత్మన్ గదియించి తద్గుణగణ ధ్యానంబు సేయం దగుకా, 926 

ఘన మందరగిరి పరివ, ర్తన నికషోజ్ఞ్వలిత కనకరత్నాంగదముల్ 

జనరార లోకపాలకు, లను గల్గిన బాహుళాఖలను దలయందగున్. 927 

. మటియు విమత జనాసహ్యాంబులై న సహ[నారంబులం గలుగు సుదర్శనంబును, 

సరసిజోదర కరసరోరుహంబందు రాజహంసరుచిరం బె న శంఖంబును, నరాతి 

భట శోణితకర్షమ లిపాంగం బై భగవ త్రీతికారిణి యగు కౌ మోదకియును, 
బంధుర సుగంధ గంధానుబంధ] మందగంధవహాహూయమాన పుషంధయ 

యుంకారనినద విరాజిత వై జయంతీ వనమాలికయును, జీవత త్తం బై న 
కౌస్తుభమణియును, (బత్యేకంబ ధ్యానంబు నేయందగు. వెండియు భక్త 
సంరక్ష ణార్హం బంగీకరించు దివ్యమంగళ వి(గహంబున కనురూపం బైన నాసం 

స కరపుషుత్నుద్నుగ్నుడ్ను 

1. వనర సకలా కాక (త. తం.) 
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బును, మకరకుండల రుచినిచయ మండిత ముకురోపమాన నిర్మల గండమండ 

అంబును, సతత (శ్రీనివాసంబు లై స లోచసనపంక జంబులును (గలిగి) లా లిత 

(భూ లతా జుష్టంబును, మధుకరోవమాన చికుర విరాజితంబును నైన ముఖ 

కమలంబును ధ్యానంబు గావింప వలయు, * G28 

క, గురు ఘోర రూపకం బై, "జరిగెడు తాష(త్ర నూపశమనార్గము శ్రీ 

హరి చేత నిసృష్టము లగు, కరుణాలోకముల౯ దల (ప(గా దగు బుద్దిన్. 929 

క. ఘనరుచి మందస్మిత, మున కనుగుణ మగు (ప్రసాదమును జి త్రములో 

నునిచియు ధ్యానము సేయం, జను యోగిజనాళి కెపుడు సౌజన్య నిధీ! 980 

తే, పూని నతశిరు లై నట్టి భూజసముల, కోక వాష్పాంబుజలధి సంకోషకంబు 

నత్యుదారతమము హరిహాసమెపుడు,దలంపంగవలయు నాత్మలో(దవిలి వినుము. 

సీ, మునులకు మకరకేతనునకు మోహనం బై న స్వకీయ మాయావిలాస 

మున రచితం బై స _(భూమండలం౦బును కిముని మనఃకుహర సమ్మోదమాను. 

డగు నీశ్వరుని 1 [మందహాసంబు నవపల్ల వాధరకాంతిచే నరుణ మైన 

మొల్ల మొగ్గలకా ంతి నుల్ల స సం. బాడెడు దంత పం_క్తియు మది దలంపవలయు 

తే, వెలయు నీ రీతి ననియు చేబువేజ, సంచిత ధ్యాసనిర్మల గ స్తానములుగ 

మనములో( గనుమని చెప్పి మతియు( బలికె దేవహూతికి య గపిలుండు 
దేటపడ6గ. 

సీ. ఈ (ప్రకారమున సర్వేశ్వరు నందును (_బతిలబ్బ భావసంపన్నుండగుచు. 
జిరతర సద్భ_ కిచే( 'ువృద్దం బై బె న యతిమోదమున.! బులకితశరీరుC 

డగుచు మహోత్కంఠ నానందబాప్పముల్ జడిగొన6 బరితోషజలధి( (గుంకి 

*భ గవత్స్వ్యరూప మై భవగుణ |గాహక మగుచు మ త్సంబంధ మనుకరించి 

జ్జ టట బాబ స మ మ 

* ఈ (కంది వాక్యము తం.వా. (ప్రరులలో నున్నది. తాళప్యత (పతులలో(గాని, మూలమున 
న్ 

ము 

జియు నరణాగతుల కభయ (పదంబు లగుచు నెగడు పాణినం కేరువాంబుల మనంబుల( 

డలంపవలయు. 1. పరిగౌడు తాపత్రయం బుపళమింపంగ (తం. వా-) . 

2. ఆ. పూని వివభలై న భూజనంబుల చిత, శోక బాష్ప జలధి శోషణంబు 
అలా 

నత్యుదా రాతవు మము నగు హరి హొనంబు, తలప వలయు నాత్య( దవిలి మునులు(త. జండ్ర.ద. -) ధా 

కీ. మునిమనః కుహర సం వర్ధ మాను హా); వరమనః కుహర-_ -(చంట.) f “ఆవహసితం” అని 

మూలము (28-_ -లికి) “స్థ సూల హాని మని వ్యాఖ్య. శీ. ఇది మూలమునకు విరుద్ద ముగా నున్నది. చిత్త 

బడిశం ళనకై క్వియరికే.. (28-84) అని మూలము. దుర్భిహన్య భగవతో గవాణే బడిళం మత్స్య 

బంధన మివ. ఉపాయభూతం చిత్తం ధ్యేయా ద్వియంక్తే. తిద్ధారణే శిథిల్య్వపయత్నో భవ తీత్యర్థః. 

ఆని వ్యాఖ్య. 
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. సుమహిత ధ్యానమున( బరంజ్యోతియందు, మనమ? జాల నియోజించి 

మహామం౭ దనరు 

మోక్షపద మాత్మలోన నపేక్ష సేయు, ననఘవర్తను6డై న మహాత్ము (డెపుడు. 

అది గావున ము_క్తి నపేకీంచు మహాత్ముం డగువాని చిత్తంబు విముక్తంబై న 

భగవ ద్య్యతిరి క్లా(శయంబు గలిగి విషయాంతర శూన్యంబై. విర క్రింబొందుటం 

జేసి *పురుపుండు శరీరభావంబుల ననన్యభావం బగు నిర్వాణ పదంబు సూక్కం 

బగు తేజంబు తనకంటె నధికం బగు తేజంబుతోడి సమానాకారం బగు చందం 

బున నిచ్చయించు. వెండియు, 984 

పురుపు(డు చరమః మె భువి నన్య విషయ నివృత్త మై గత నివర్తించు చిత 

వృతా ాదులును గలి వెలయంగ నాత్మీయ మగు మహిమ సునిమ౭డె లభించు 
—0 a © ర్ల 

సుఖదు $ఖముల మనస్సున. దలంపక యహంకార ధర్మంబులుగా( దలంచి 

యనయంబు సాక్షొత్కతాత్మత తము గల్లు నత (డు జీవన్ముకు (డం(డు ధీరు 

అత(డు నేచందమున నుండుననిన వినుము,తన శరీరంబు నిలుచుటయును జరించు 

టయును గూర్చుండుటయు నింకెమియు నెజుంగ, కర్ణి వర్తించు విను తల్లి 1 

యత (డు మతటతియు. 9085 

మదిరాపానంబునం జేసి మత్తుం డగువాడు దనకుం బరిధానం బగు నంబరంబు 

మజచి వర్తించు చందంబున (6 దనశరీరంబు?దై వాధీనంబున నశ్వరంబని తలంచి 

యౌాత్మతత్త్వనిష్టుం డై యుసపేక్షించు. అదియునుం గాక సమాధియోగంబునం 

జేసి సాకెత్క్సృ తాత్శత తంబు గలవా(డై స్వాప్నికశరీరంబు చందంబున 

యావత్య్మర్మఫలానుభవ పర్యంతంబు ప్వత్ర దార సమేతం బగు (పపంచ ంబు నను 

భవించి, యటమీ(ద( బు[త్రదారాది సంబంధంబువలనం బాసి వర్తించు. 936 

సుత దార మి(త్రానుజులక౦ ప మర్హ్యుండు భిన్ను62 వర్తించుచున్న రీతి 

విస్ఫులిం గోల్ముక విపుల ధూమములచే హవ్య వాహనుండు వేటె న రీతి 
వలనొప్ప దేహంబువలన నీ జీవాత్మ పరికింవ భిన్న రూపమున సుండు( 

దవిలి భూతేం[ద్రి యాంతఃకరణంబుల భాసిల్లు చున్న యా (ప్రకృతి రూప 
' ౧ 

అర్య కం కె అర షప ఒక (బహ్మమున కౌత్మ దా6 *బ్బథగ్భావ మగుచు, (దష్టయగు (బ న్యూ సంజ్ఞ 

చే. దనరుచుండు 

నఖిల భూత [పపంచంబులందు (దన్ను 64దవిలి తనయందు నథిలభూతముల(గనుచు 
టె టా 

l. ధ్యేయమగు (క) 2. వైవాధీనంబని (తం. వా.) వ, బృహద్భావమగుచు (హృ 

% ముకాగశ్రోయం యర నిర్విషయం విర క్షం నిర్వాణ మృచ్చతి మన సహసా యథార్చిః 

ఆత్మాన మత పురుషే వ్యవధాన మేక మన్వీక్షతే (ప్రతినివృత్త గుణ(ప్రవాహః. 

(28-965) అని మూలము, 
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న, 

సీ, 

వెండియు, 998 

వరుస ననన్యభావంబుల(జేసి భూతావళియందు  దదాత్మకత్వ 

మున( జూచు నాత్మీయ ఘనతరోపాదానములయందు 6 దవిలి యిమ్ముల వెలుంగు 

“నిద్ద దివ్యజ్యోతి యేక మయ్యును బహు భావంబులను దో(చు (ప్రకృతిగతు(డు 

నగుచున్న యాత్మయు(6 బొగడొందు దేవ తిర్య జ్యనుష్య స్థా వరాది వివిధ 

యోనులను భిన్న భావంబు నొందుటయును,*జాల(గల్లు నిజగుణ వై షమ్యమునను 

భిన్ను (డై వెల్లు గావున బేర్చి యదియ ,*దేహసంబంధి యగుచు వర్తించుచుండు 

భావింప సదసదాత్మక, మై వెలయుచు దుర్విభావ్య మగుచు స్వకీయం 

బె వ ర్తింపుచు( (బకృతిని, భావమున( దిరస్కరించు భవ్యస్స్పూ రికా. 940 
రి అణా అణా 

అధ్యాయము = డొ 

ఈ యాత్మ నిజస్వరూపంబునం జేసి వర్తించు నని కపిలుం డెజింగించిన విని దేవ 

సూతి వెండియు ని ట్ర నియె. మహాత్మా! మహదాది భూతంబులకుం (ప్రకృతి 

పురుషులకుం గలిన సరస్పర లకణంబులను,దదీయ స్వరూపంబు నెతింగించితివి. 

ఇంక నీ _ప్రకారంబున సాంఖ్యంబునందు నిరూపింసం బడున టి (పకారంబును, 

భ క్రియోగ మాహాత్మ్యంబును, బురుషుండు *భ క్తియోగంబునంజేసి సర్వలోక 
విరకుం డగునట్టి యోగంబును, (ప్రాణిలోకంబునకు సంసారం బనేకవిధం బె 

యుండుం గావునం బరాపరుండ వై కాలస్వరూపి వైన స్ స్వరూ పంబును, నే 

సీవలని భయంబునం జేసి జనులు పుణ్యకర్మంబులు సేయుదు (రవ్విధంబున్సు, 

మిథ్యాభూతం బై న దేహంబునందు నాత్మాభిమానంబు సేయుచు మూఢుం డై 

కర్మంబులందు నాసక్తం వైన బుద్దిం జేసి విభ్రాంతుం డగుచు సంసారస్వ రూపం 

బగు మహాంధకారంబునందు(6 జిరకాల (పసు పుం డైన జనుని( (దిబోధించు 

కొఅకు యోగభాస్కరుండ వై యావిర్భవించిన పుకక్యాత్యుండవు గావున నాకు 

నన్నియుం దెలియ సవి స్తరంబుగా నానతిమ్మనిన 'దేవహూతికి. గపిలుం 

డిట్లనియె, 941 

కష సట స జ్ర ము 

1. నిటి (హ. వా.) 2. చాలగలిన గుణక వె షమ్యమునను (త. జ.) వీ. దేవసంబంధి (బ) 
టి ౧ అలా 

4. భగ వద్భక్తి యోగంబున (క. బ. తం.) 
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—; కపిలుండు దేవహూతికి భ కియోగము తెలియ. జేయుట = 

నలినాయతాకి! విను జన,ముల ఫలసంకల్ప భజేదమున.జేసి మదిం 

గల భ_క్రియోగ మహిమం, బలవడ (గ ననేక విధము లన(దగు నివియుకా. 942 

ఏవరించెద. తామస రాజస సా తిక భిదంబులం (దివిధం బ్ యుండు. 

అందుC( దామసభ క్రి (పకారం బెట్టి దనిన, 949 

సతత హింసాతిదంభమాత్సర్య *రూప,తమములను జేయుచును భేదదర్శియగుచు 

బర(గ నాయందు గావించు భ కిదల(ప, దామసం బన(దగు వాండు తామసుండు, 

ఘన విషయ |(ప్రావీణ్యము, లను సుమ హెశ్వర్య యశములకు( కిబూజాద్య 

రుని నను నర్జి భజించుట, చను రాజసయోగ మనంగ సౌజన్యనిధీ! 945 

అనుపమ పాపకర్మ పరిహారము కై భజనీయు (6 డైన థో 

భన చరితుం డితం డనుచు భావమునం దలపోసి భకక్తిచే 

ననితర యోగ్యతకా భ గవదర్చ ణబుర్ది నొనర్చి కర్మముల్ 

జనహితకారి యై నెగడ సాత్త్విక యోగ మనంగ. జొప్పడుకా. 946 

. మనుసుత! మద్దుణ (శవణమా॥త్ర లభించినయటి భకి చే 
Ny ల వా. 

ననఘు(డ సర్వళోభన గుణా(శ్రయు(డకా బరమేశ్వరుండ నై 
తనరిన నన్ను6 జెందిన యుదాత్త మనోగతు లవ్యయంబు లై 

వననిధిగామి మైన సురవాహిని( బోలి ఫలించు నిమ్ములకా. 947 

=, హేయగుణ రహితు. డన6గల, ఓనాయందలి భక్తి లక్షణము. 'దెలిపితి నజకా 

బాయక *నిరేతుకముగ(, జేయు మదీయ (వతె క చిరతర భకి కా. 948 
లై QQ అణి 

. నిష్కాము లైన మదీయ భక్తులకు నట్టి భక్తియోగంబు సాలోక్య, సామీప్య, 
సారూప్య, సాయుజ్యంబులకు సాధనంబు గావున మహాత్కులగువారు తమ 

మనోరథ ఫలదాయకంబు లై నసు మదీయ సేవా విరహితంబు లెన యితర 

కర్మంబుల నాచరింప నొల్లరు. దీని నాత్యంతిక భక్తియోగం బని చెప్పుదురు, 

సత్త్వ రజ _స్తమోగుణ హీనుం డైన జనుండు 5మత్సమానాకారతం బొందు. 
ఆని చెప్పి మజియు ని ట్లనియె, 949 
అవ ఖ్ జ బబ NMNNNN TT 

1. సాత్రికాది (హ. తం. వా) కి. రోష (హ. వా.) లి. పూజారూపుని (క. చ. బ) 
4. నాయందుల భక్తి లక్షణం బెజింగింతున్ (క.చ.ట.త.జ.) ల్. నిర్హేతుకమె, చేయ (క. చ. టి. నూ! 

లై జ 

త. జ. తం.) 6. మత్స ఇరూపంబునుం బొంచునని (హ) 



సీ, 

em 

నిత్య వై మి త్రిక నిజధర్మమున గురు గ్రద్గాగరిష్టత( జతుర పాంచ 

రాతోక హరి సమారాధన క్రియలను 'నిష్కా_.మనంబున నెజి మదీయ 
విగహదర్శన వినుతి పూజా వందన “ధ్యాన సం[శ వణముల (6 గర్క 

సంగి గాకుండుట సజన(ప్రక రాభిమానంబు నొందుట హీనులందు 

జాల ననుకంప నేయుట సములయందు, మెతినెఐపుట యను నియమ్మకియాది 
యైన యోగంబుచేత నాధ్యాత్మి కాధిభౌతికాదుల( దెలియుట పలుకుటయును. 

మటియును, 951 

హరి మంగళ గుణక్షీర్తన, పరుండై తగ నార్హవమున భగ వత్సరులకా 
గర మనుర క్తి భబించుట, నిరహంకారమున నుంట నిశ్చలు( డగుటకా. 952 

. ఇవి మొదలుగాయగం గలుగు 3భ్ర, గవదుదే శాభిధర్మ కలితుం డై పీ 

నివలన( బరిశుద్ద గతిం, దవిలిన మది గలుగు( బుణ్యతము( డెయ్యెడలకా. 98 

. గురుత రానేక కల్యాణగుణ విశిష్ట, డన6గ నొప్పిన నను బొందు నండ (గొ నక 

సవన వశమున బువ్వుల పరిమళంబు, (ఘాణమున నావరించిన కరణి మెజసి. 

* అనిశము సర్వభూత హృదయాంబుజవ రి యనం దనరు న్ 

శు నను నవజ్ఞ నేసి మనుజుం డొగి మ (తృతిమార్చనా విడం 

బనమున మూఢు( డై యుచిత భక్తిని నన్ను భజింపండేని య 
మనుజు (డు భస్మకుండమున మానక వేల్చినయట్టివా€ డగుకా, 955 

అద్దాకీ! నిఖిలభూ తాంతరాత్ము(డ నైన నాయందు భూతగణ౦బునందు 

నతి భేదదృష్టి మాయావు కై. సతతంబు పాయక వై రానుబంధ నిరతు 

అగువారి మనముల( దగులదు శాంతి యెన్న6టికైన నేను నా కుటిలజనుల 

మానక యెపుడు సామాన్యాధిక [ద్రవ్య సమితిచే మత్సదార్నన మొనర్ప 

నర్థినాచిత్తమున ముదంబందకుందు, ననుచునెజి(గించి మజీయు నిట్లనియె 

గరుణ. 

గలిత సద్దుణ జటిలు6 డ క్కపిలు( డెలమి(, దలి తోడ గుణవతీమతలి తోడ .956 
Ca ౧౧ ౧ 

=. తరలాకి! విను మచేతన దేహములకంటపె6 జేతనదేహముల్ శేష్ట మందు 

(బాణవంతంబు లై స్పర్శన జ్ఞానంబు గలుగు చైతన్య వృక్షములకంటి 

ఘన రసజ్ఞాన సంకలిత చేతను లు _త్రములు రసజ్ఞానంబు గలుగువాని 

కంటు గంధజ్ఞాన కలిత *ట్రంగంబులు గడు (ేష్టములు వానికం మె శబ్ద 
న య లన శ 

కే నిషామనంబుల (క.జ.డ.ద.) 2. ధ్యానగుణ (శవణముల( గర్మ (క. చ. జ. డ.) 

8, భ,గవదుద్దేశ స్వధర్మ (హ.వా.) 4. బృందములు (హ.వా.) 
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చేదు అగుదురు (శ్రేష్టులు వెలయు శబ్ద, *విదులకం కొను మతి రూపవేదులై న 

వాయసాదులు (శేస్టముల్ వానికంటె, వరుస బహుపాదు లుత్తములోవారికంటె. 

తలయప' జతుష్పదు లధికులు, బలకొని మతి వారికంటె( బాదద్య్వయముం 

గల మనుజు లలఘుతము లి,మ్ముల వారలయందు వర్ణ ములు నాల్లరయన్ 858 

అందు, 959 

తల(ప (బ్రాహ్మణు లు త్తములు వారికంటెను వేదవే తలు, వేదవిదుల కంటె 

విలసిత వేదార్థ విదులు, వారలకం౦ం టప సమధిక శాస్త్రసంశయము మాన్సు 

మీమాంసకులు, మతి మీమాంసకులకం టె నిజధర్మ విజ్ఞాన నిపుణు, లరయ 

వారికంబెను సంగవర్తిత చిత్తులు, దగ వారికంె సద్దర్మ పరులు, 

ధార్మికులకం బె నుత్తమో_త్తము6ండు వినుము, మత్సమర్చిత సక ల*కర్మస్వభావ 

మహిమములుగల్లి యితర కర్మములు విడిచి, సమత వర్తించు నప్పుణ్యత ము (డు 

ఘను(డు. 960 

అట్టి వాని, 961 

OX ని సకల భూతగణములు, మనమున నానందజలధి మగ్నము లగుచుకా 

ఘన బహుమాన పురస్సర, మనయము( బాటిల్ల వినుతు లర్థిం జేయుకా. 962 

ఆంత నీశ్వరుండు జీవస్వరూ పాను(ప్రవిష్ణుం డై యుండు. అట్టి భగవంతుం 
జూచి భక్తియోగంబున నై న, యోగంబున నై నం బురుషుండు పరమాత్మం 
బొందు. (పకృతి పురుషాత్మకంబును ద ద్వ్యతిరి కంబును నెన దెవంబు నె 

లం అవి యు ర యు 

కర్మ విచేష్షిలం బగుచు నుండు. అదియ భగవ్యద్రూపంబు. ఇట్టి భగవ(ద్రూపంబు 
లు ల 

రూపభే దాస్పదం బగుచు నద్భుత (బభావంబు గల కాలం బనియు 6 జెప్పంబడు. 

అట్టి కాలంబు మహ దాది త_త్వంబులకును, దత్త త్వాభిమాను లగు జీవులకును 

భయావహం బగుటంజేసి సకల భూతంబులకు నాాశయం బగుచు, నంతర్షతంబై 

భూతంబుల చేత భూతంబుల (గసింపుచు, యజ్ఞఫల (ప్రదాత గావున వశీకృత 
Ya a dn dl dd 

1. కేదులగు నవుల్ (శేష్టమె వెలయ (తం) 2. వేదికంటెను స్యదూప వేదులై న (హ) 
లె. వానికంటె (తం. వా.) 

తేభ్యో గంధ విద్యళ్ళేష్టాః తతళ్ళబ్దవిదో వరాః (29-80) 

రూపభేడ విదస్త_త తతకోభయ తోదతః 

తేషాం బహువదా (శ్యేష్టాః చతుష్పాదా త్తతో ద్విపాత్ (29-81) ) 

&. ధర్మస్వభావ (హ. తం. వా.) ర్, ధర్మములు (హ తం, వా.) 
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లగా 

భూతుం డై (పభుత్వంబు భజియించి *విష్ణుండు (పకౌశింపుచుండు. అతనికి 

మి(తుండును, శ్యతుండును, బంధుండును లేడు. అట్టి విష్ణుండు సకల జనంబు 

లయం దావేశించి య్యప్రమత్తుండై (ప్రమత్తులై న జనంబులకు సంహారకుందై 

యుండు. అతనివలని భయంబునం జేసి వాయువు వీచు. సూర్యుండు తపియించు. 

ఇందద్రుండు వర్షించు. సక్షత్రగణంబు వెలుంగు. చం[ద్రుండు (ప్రకాశించు. తత్త 

తాా-లంబుల వృక్షలతాదు లోషధులతోడం గూడి పుష్పఫలభరితంబు లగు, 

సరిత్తులు (పవహించు. సము ద్రంబులు మేరలు దపస్పక యుండు. అగ్ని (పజ 

లించు. భూమి గిరులతో6 గూడ బరువున( (గుంగ వెజచు. ఆకాశంబు సకల 
జనంబులకు నవకాశం బిచ్చుుమహ త్త తంబు జగత్తునకు సంకుర స్వరూపంబు 

గావున సప్తావరణావృతం బగు లోకం బను స్వదేహంబు విస్తరింపం జేయు, 

గుణాభిమానులగు (బ్రహ్మాదులు సర్వేశ్వరునిచేత జగత్సర్గంబుసందు నియోగింప 

బడి (ప్రతి దినంబు న య్యయి సర్గంబు చేయ స(ప్రమత్తులె యుండుదురు. 

_పిత్రాదులు పుత్రోత్స త్తి. జేయుదురు. కాలుండు మృత్యుసహాయుం డై మార 

కుండె యుండు. చరాచరాత్మకంబగు సకల (ప్రపంచంబు భగవదథధీినం బయి 

యుండు. ఆని చెప్పి కపిలుండు వెండియు ని ట్లనియె. 

అధ్యాంయయు — 30 

నెటీ నిట్ట నిఖిలలో 'కే,శ్వరుని పర్మాకమము దెలియ సామర్థ్యం బె 

వ్వరికిని గలుగదు మేఘము, గరువలి విక్రమము. దెలియ.గాలేని గతికా, 974 

మగువా ! విను సుఖహేతుక, మగు నర్థము దొరకమికి మహాదుఃఖమునం 

దగులుదు రిది యంతయు నా, భగవంతుని *యాజ్జ6జేసి ప్రాణులు మణియుకా. 

పూని *యనిత్యంబు లై న గృహ క్షేత్ర పశు ధన సుత వధూ బాంధవాది 

వివిధవస్తువులను (ధువముగా మది నమ్మి వణలు దుర్మతి యగువా(డు జంతు 

సంఘాత మగు దేహసంబంధమున నిల్చి యర్ధి నెయ్య యోనులందు 6 జొరయగ 

ననుగమిం చును వానియందు విరక్తుండు గాక యుండును సరకనస్హుండై న 

. దేహి యాత్మీయ దేహంబు. దివిరి వదల, లేక తన కది పరమ సౌఖ్యాకరంబు 

గాంగ వర్తించు నదియును6గాక యతడు, దేవమాయా విమోహిత భావు(డగుచుః 

1. విష్ణుండు నా( (హ) || 

“సవిష్ట్వా ఖ్యా౭.ధి యజ్ఞో ౬ సౌ కాలః కలయతాం (ప్రభుః (29-40) 

వ. మాయంజేసి (చ) 8. యసత్యంబులైన (హ) 
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em 

శ్రీమహాభాగవతము 

'ఘనముగం బు[త్ర వధూ పశు, ధన గృహ రక్షణమునందు.( ద త్త(త్కియల౯ా 

మనమున(6 దలపోయుచు దిన, దినముకా దందహ్యుమాన దెహుం డగుచుకా. 067 

అతిమాఢహృదయు( డగుచు దు, రితకర్మారంభమున. జరింపుచు. దరుణీ 
కృత గోప్యభాషణములను, సుత కలసంభాషణముల. జొక్కుచు మజియుకా. 

విను మిందియ పరవజు( డె, మునుకొని త త్కూటధర్మములుగల దుఃఖం 

బనయము సుఖరూపంబుగ, మనమున దలపోసి త దభిమానుం డగుచుకా.969 

సతతము( దమతమ నంపొ, దిత మగు నర్గములచేత ధృతి. బరులకు6 గు 

త్సితమతి హింసలు సేయుచు, నతిమాఢమనన్ము. లగుచు నాత్మజనదులకా.960 

పూని రక్షింపుచును వారి భుక శేష, మనుభవింపుచు నంత జీవనము 2పోక 

3గడ6కతో నపుడు పరార్హకాము 6 డగుచు,స త్య మెడలి కుటుంబపోషణమునందు. 

బలిమి చాలక మందభాగ్యు6డై కుమతి యై పూని యప్పుడు కియాహీను(డగుచు( 

దవిలి వృథాప్రయత్నంబులు సేయుచు మూఢు(డె కార్పణ్యమున. జరించు 
చి 

నట్ట యకించను(6 డగువాని6 జూచిత ధారసుతాదు లాత్మలను వీడు 

గడు నశకు(డు పోవ(గా(జాల( డిత6 డని నెగ్గింతు రర్డి( కృషీవలుండు 

బడుగు ముసలెద్దు రోసినపగిది నంత, నతడు నే వెంటలను సుఖం బందలేక 

తాను పోషించు జనులు దకా దనర. (బోవ, (బతుకు ముదిమియు మిక్కిలి బాధ 

పుస. 972 

వెడరూపు దాల్చి బాంధవు, లశల (గ నిర్యాణమునకు నభిముఖు( డై యిల్ 

వెడల(గ(జాలక శునకము, వడువున( గుడు చుచును మేను వడవడ వణశజా. 

ఆతిరోగ పీడితుం డె మంద మగు జఠరాగ్నిచే మిగుల నల్వాశి యగుచు 
'మెఅసి వాయువుచేత మీదికి నెగసిన కన్నులు, కఫమున గప్ప బడిన 

నాశంబులును, గంఠనాళంబునను ఘర ఘుర మను శబంబు దొరయ బంధు 

జనుల మధ్యంబున శయనించు, బహువిధముల( దన్ను. బిలువంగం బలుకలేక 

- చటులతర కాలపాళ వళంగఠాత్యుం డగుచు బిళ్లలం బెండ్రాము నరసి (ప్రోచు 
౧ 

జ ఎఇ అ డ్య తీ లా ౮ చింత వికలము లైన హ్యాషకములును, గలిగి విజ్ఞానమున( బాసి కష్టు( డగుచు. 
కాటా స WN మస స మ య స ట్ బా 

మనమ లన గవద [క 3 గ < . 1. ఘనమగు తనయవడూ వష (క. న్ బ.) లి. డొపవ (వహ లీ. కడగి మజి వతి యవరాల 
థ్ కాము డగుచు. (తం. వా.) 
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వ, 

రతా 

అంత మర ణావస్థం బొందు సమయంబున నతిభయంకరాకారులును, సరభ 

నేక్షణులును నగు యమదూత లిద్దణు దన ముందజ నిలిచినం జూచి, త్రనస్త 

హృదయుం డై శకృన్ఫ్యూ(త్రంబులు విడుచుచు, 'యమపాశంబులచే గళంబున. 

బద్దుం డె శరీరంబువలన నిర్ణమించి, యాతనాశరీరంబు నవలంబించి, బలాత్రా 

రంబున దీర్హం బె దుర్గమం బగు మార్గంబును బొంది, *రాజభటులచె నీయ. 

మానుం డగుచు దండంబున కభిముఖుండై చను నపరాధిచందంబున(6 జను చుండి, 

* అనయము మూర్చునాందు శునకావళి చేతను భక్ష్యమాణు( డై 

యనుసమ కాలకింకర భయంకర తర్జన గర్భనంబులకా 

మనము గలంగ దేహము సమస్తము కంపము నొంద6గా(6 బురా 

తనభవ పాపకర్మ సముదాయ ము చిత్తములో. దలంపుచుకా. 976 

. అనుపమ క్షుతృష్ష లంతర్వ్యుథల ( జేయ రయంరూనిల జ్వల జ్వలన చండ 
= ఆ ర em ' 

భాను (పదీ పి తప్తం బైన వాలుకా మా ర్లానుగత తప్యమాన గా(త్రు( 

డై వీపు కశలచె నడువంగ వికలాంగు6 డగుచు మార్గమునందు నచట నచట. 

జాల మూర్చిల్లి [యా శ్రయశూన్య మగు నీళ్ళ మునుంగుచు లేచుచు మొనసి పాప 

. రూప మైన తమముచే నిరూఢు( డగుచు, వెలయ. దొంబదితొమ్మిదివేల యోజ: 

నముల దూరంబు గల యమనగరమునకు బూని యమభటుల్ గొంపోవ( 

బోవు నంత. 977 

ఇట్లు మహాపాపాతుం డె నవా(డు ముహూర్త్యత్రయ కాలంబునను, సామాన్య 

దోషి యగువాండు ద్విముహూ_ర్తంబులను నంగి యాతనం బొందు. అందు, 

॥ పట్టుదురు కొజవులను వడి, బెట్టుదు రసిష్మతికలను బెనుమంటలయం 

దొట్టుదురు నొడలు నలియ(గ, మట్టుదు ర ప్పాపచిత్తు మత్తుం బెలుచకా. 979 

. ముంతురు తప్తితోయముల మొత్తుదు రగ గదాసిధారలకా 

(దెంతురు పొట్టపెవులు వధింతురు మీ6ద నిభేంద్రపం క్తి టొ 

పింతురు ఘోరభంగి( గబపింతురు పొములచేత బిట్టు (దొ 

బ్పింతురు *మీ(ద గుండ్లు తినిపింతురు దేహముగోసి కండలకా. 980 
ANNAN మ 

1. యమపాశబదులె (క. చ. ట. త. బ.) 
Oa 

ఏ. రాజ దండంబున క భిముఖంబె చనుభటుని చందంబున చనుచుండ (క. తం.) 

+ “చల త్యశకో౬పి నిర్యాశమోదక” అని మూలము. (80-282 , 

““నిర్ణతః ఆగ్రోమో విశ్రామస్థాన ముదకంచ” అని వ్యాఖ్య. 

వ. తె లముల (చ) 4. మీదనుండి (ట) 

[19] 
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మతియు( గుటుంబపోషణంబున( గుక్షింభరుం డగుచు నధర్మపరుండై భూత 

దోహంబున నతిపాపుం డై నిరయంబునం బొంది, నిజధనంబు గోలుపడి మొజ 

వెట్టు నాపన్నుని చందంబున బరస్పరసంబంధంబున6 గల్సింపబడిన 1త మిస్తాంధ 

తామి(స్ర రౌరవాదు లగు నరకంబులం బడి, తీ(వంబు లైన బహుయా తనల 

ననుభవించి, తీణపాపుం డై పున ర్నరత్వంబునుం బొందు. అని చెప్పి వెండియు 

ని ట్రనియె, 981 

అధ్మాంయయు౭౧ 

—: కపిలుండు దేవహూతికి( విండోత్స త్రి కమము తెలుపుట :---- 

* కైకొని మజీ పూర్వకర్మానుగుణమున శశ్వ (త్పకాశకుం డీశ్వరుండు 

ఘటకుండు గావునం (గమ్మజ జీవుండు దేహసంబంధంబు. దివిరి తాల్చ 

దొర(కొని పురుష రేతో విందుసంబంధి యె వధూగర్భంబునందు ( జొచ్చి 

వ్కొని యొకర్యాత్రి. గలిలంబు పంచర్మాతముల బుద్బుదమును దశమదివస 

ం మందు (గర్ర ంధువై యుండు నంతమీ(6ద(6బేశి యగు నంతమీందట (బేర్చియుండ 

కల్ప మగు నొక్క_నెల మ_స్తక మును మాస, యమళ మెనను గరచరణ ములు 6 

టోడము. 062 

మ శియు మాస(త్రయంబున నఖ రోమాస్టి చర్ముంబులు లింగచ్చి (ద్రంబులును 

గలిగి, నాలవమాసంబున స పధాతువులు, పంచమమాసంబున క్షు త్రృష్థలు గలిగి, 

షష్టమాసంబున మావిచేత బొదువంబడి, తల్లి కుక్షిని దకిణభాగంబునం దిరుగుచు, 

మాతృభు కాన్న పానంబుల వలన దృ_ప్రంబొందుచు, కేసమ_స్తధాతువులును గలిగి 

జంతుసంకీర్ణం బగు వి జ్యూ[త్ర గ_్హంబందు 6 దిరుగుచుంగిమిభకిత శరీరుండై 
మూర్చులం బొందుచుం, దలిభకించిన కటుతికోష లవణ కొరామా ద్యుల్బణంబు 

౧ టి సరి aa) 

లైన రసంబులచేత( బరితపాంగుం డగుచు, జరాయువున6 గస్పంబడి, బహిః 

(ప్రదేశంబునందు నాంత్రంబుల చేత బద్దుం దె, కుకియందు శిరంబు మోపికొని, 

భుగ్నంబై న పృషశ(గివోదరుండె , స్వాంగచలనంబునందు నసమర్హుం డగుచు, 
యి © QQ ధ్ 

బంజరంబులందు బద్దశకుంతంబు చందంబున నుండి, దై వకృతంబై న జ్ఞానంబునం 

పంటలో 

1. చరమంబగు నంధ తామి(స.(ట. డ. ద. బ.) 2 కర్క_ంధు వంతయా (తం. వా.) 

జ కల్కంబునై (క. బ.) తి. సప్తధాతువులు (హస; ఏధ మాన ధాతువులు (తం. వా.) 

* భుగ్నపృష (గీవుండై _ అని యుండుట యచితము. 

భుగ్నపృష్ట శిరోధర _ అని మూలము. (81-9) 
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బూర్యజన్మ దుష్కుర్మశతంబులం దలంపుచు, దీరోచ్చా్యసంబు సేయుచు, నే 
రి 

సుఖంబునుం బొందక వర్తించు. అంత నేడవమాసంమున లబ్రజ్ఞానుండై చేష్టలు 

గలిగి, విట్కిమి సోదరుండై యొకదిక్కున నుండక సంచరింపుచు., (బ్రసూతి 

మారుతంబులచేత నతివేపితుం డగుచు, యాచమానుండును దేహాత్మదర్శియు ( 

బునర్గర్భవాసంబునకు భీతుండు నగుచు బంధనభూతంబు లగు న పధాతువులచే 

బద్దుం డై , కృతాంజలిపుటుండును దీనవదనుండు నై , జీవుండు దా నెవ్వనిచే 
ఉడా యు రా 

నుదరంబున వసియింప నియమింసపంబడె నట్టి సర్వేశ్వరు నిట్లని సుతియించు,985 

ఆవి గర్భన్లుం డగు జీవుండు భగవంతుని స్తుతించుట విం 

అనయమును భువనరక్షణ, మునకై స్వేచ్చానురూపమున( బుక్టెడి వి 

ఘ్లుని భయవిరహిత మగు పద, వనజయుగం బర్ధి ( గొల్లు వారని భ కిణా.984 

. అదియునుం గాక పంచభూత విరహితుం డయు్య్యుం బంచభూత విరచితం బెన 

శరీరంబునందు( గప్పంబడి, యిం[ద్రియ గుణార చిదాభాస జానుండ నె న 'నేను,. 
థి ణః ౬ 

ఎవ్వడు నిఖిలభూతేంద్రియమయ మగు మాయావలంబన మహిత కర్మ 

బద్దు 6 డై వర్తించుపగిది దందహ్యామానం బగు జీవచి త్తంబునందు 

నవికార మె శుద మె యఖండ జానమున నుండు వానికి ముఖ్యచరితు 
ఓ. ధి 2 జః 

నకు నకుంఠిత శౌర్యునకు ( బరంజ్యోతికి సర ్వజ్ఞానకు ( గృపాశాంతమతికి 6 

గడ (గియు( (బకృతిపురుషులకంచి( బరము డై నవానికి (మొ క్కెద నస్మదీయ: 

దుర్భ రోద(గ భీకర గర్భనరక, వేదనలు మాన్ని శాంతి. గావిం చుకొజకు. 988 

!నావుడు సుతునకు దేవహూ తిట్లను మహితాత్మ! యెవ్వని మాయచేత 

ఘనమోహు లై గుణకర్మనిమిత్త సాం సారికమార్గ సంచారములను 

ధృతిచెడి యెలసి యేదిక్కు. నెబుంగక హరిపద ధ్యానంబు నాత్మ మజచి 

యుండు వారలకు నే యుక్తియు న మ్మహాపురుషు ననుగ్రహబుద్ది లేక 

. తద్గుణధ్యాన తన్మూ రి దర్శనములు, గోచరించుట యెటు! నాకును (బబోధ 
"క్ర అలవి న 

క లితముగ నానతిమ్మన్న (6 గపిలు( డనియె, నంబతోడను సుగుణకదంబతోడ.. 

. అట్ట యీ శ్వరుండు కాల(తయంబునందున జంగ మన్టావరాంతర్యామి యగుటం౦. 

జేసి జీవకర్య్మమార్షంబులం (బవర్తించువారు తాపత్రయ నివారణంబు కొటకు. 

భజియింతు రని మజియు ని ట్రనియె, 
ఏంటంటా 

1. అనవుడు సుతునకు జనని యిట్లను! దగ (తం. వా.) 
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జనయిత్రి! గర్భమందును, ఘన (క్రిమి విణ్యూత్ర రక్ష గ్రములోనకా 
వ అవాలి 

మును(గుచు జఠరాగ్నిని దిన, దినమును సంతప్యమాన దేహుం డగుచుకా. 989 

దీనవదను( డగుచు దేహి యీ దేహంబు, వలన నిర్ణ్గమింప6 దలచి చనిన 

నెలల నెన్నికొనుచు నెలకొని గర్భంబు, వలన వెడలగదోయువారు గలరె? 

అని తలంపుచు దీనరక్షకుం డై న పుండరీకాతుండు దన్ను గర్భనరకంబువలన 

విముక్తునిం జేయ న మ్మహాత్మునికి. (బ్రత్యుపకారంబు నేయలేమికి నంజలి 

మా(త్రంబు నేయ దగు నట్టి జీవుండ నై న నెను శమదమాది యుక్తం బైన 

శరీరంబునందు విజ్ఞాన దీ పొంకురంబునం బురాణపురుమ నిరీకింతు. అని 

మ శీయు నిట్లనియె, 99] 

నెలకొని బహుదుఃఖములకు నాలయ మెన యీ గర్భనరకము 'నేను వెడల. 

జాల బహిః(ప్రదేశమునకు వచ్చిన ననుపమ దేవమాయా విమోహి 

తాత్ముండ నై నెన *ఘోర మగునట్టి సంసార చ(క్రమందును బరి[భమణశీలి 

నె యుండవలయు దా నదిగాక గర్భంబు నం దుండు శోకంబు నపనయించి 

యాత్మ కనయంబు సారథి యైనయట్టి, రుచిర విజ్ఞానమున 6 దమోరూప మైన 

భూరి సంసారసాగరో తారణంబు, చేసి యీ యాత్మ నరసి రకించుకొందు. 992 

మతీయును, 993 

కెట్టర మగుచున్న దురష్యసన భాజన మై ఘన దుఃఖమూల మై 

యరయ గ బెక్కుతూటు గల దె కిమిసంభవ మెనయటి దు 
ae) యా న్ యు 

సర బహుగర్భవాసముల సంగతి మాన్సుట కి భజించెదకా 

సరసిజనాభ భూరి భవసాగరతారక పాదపద్మముల్. 994 

అని కృతనిశ్చయు( డై యే, చిన విమలజ్ఞాని యగుచు జీవుడు గర్భం 

బున వెడల నొల్ల కుండకా, జనియెడు నవమా సములును జననీ! యంతకా. 005 

దశమమాసంబున వాని నధోముఖుం గావించిన సుచ్చ్వాస నిశ్ళాాసంబులు 

లేక ఘన దుఃఖభాజనుండును, విగతజ్ఞానుండును, 4 కృదిగ్రాంగుండు నై 
(విస్తాస్త క్రిమెం డోలి చేలం ఐడి యేడ్పుచు జ్ఞా జ్ నహీసుం టై జడుంటోలె నుండి, 

యంత నిజభావానభిజ్ఞా లగు) నితరులవలన వృద్దిం బొందుచు నభిమకార్థంబులం 
విష ల. MAAN NM టు 

1. బలకొని (క. చ. టం); మునుకొని (జ) 2. ఘోరతమమగు (వృ లి. పర (గుచునున్న 
(హ. తం. వా.) క. రక్షవిణ్యూ్య(త పంకిలుండును (క. చ. ట. త. డం) 

ల్ 
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జెస్పనేరక యనేక కీటసంకులం థై న పర్యంకంబునందు శయానుం డై యవయ 
వంబులు కండూయమానంబు లైన గోంకనేరక యాస నోత్చాన గమనంబుల 

నశ కుం డె తన శరీరచర్మంబు మశక మత్కుణ మక్షికాదులు వొడువ6 (గిము 

లచే వ్యథంబడు (క్రిమికుం జోలి, దోదూయమానుం డై రోదనంబునేయుచు, 

విగతజ్ఞానుం డె యుండుచు, శై శవంబునం ద త (త్రి-యానుభవంబు గావించి, 
డో యి లు 0 

పొగండవయస్సున( ద దనురూపంబు లగు నధ్యయనాది దుఃఖంబు లనుభవించి, 

తదనంతరంబ యొోవనంబు పాపం బైన నభిమతార ఫల[పా పికి సాహస 

పూర్వంబు లగు వృథాగహంబులు "సేయుచు పంచమహాభూ తార బ్బం బగు దేహం 

బందు బెక్కు_ మాజు లహంకార మమకారంబులు “సేయుచు దదర్థంబులై న 

కర్మంబు లాచరింపుచు, సంసార బద్దుం డగుచు, దుష్పురుష సంగమంబున 

శిశ్నోదర పరాయణుం డె వ రింపుచు, (నజ్ఞానంబునం జేసి వర్షిష్యమాణ రోషం 
యా ఎం షః ధి 

డగుచు దత్సలంబు లగు దుఃఖంబు లనుభ వింపుచు(,గాముకుండై నిజ నాశనం 

బునకు హేతువు లగు కర్మంబులం (బవర్తింపుచుండు.) మజియును, 996 

pm జనయి(త్రి! సత్యంబు శౌచంబు దయయును ధృతియు మౌనంబు బుద్దియును సిగు 

క్షమయును య శమును*శమదమ భగములు మొదలుగా (గల గుణంబులు నశించు 

జనుల కసత్సంగమున నని యెజింగించి వెండియు నిట్లను వినుము మూఢ 

హృదయులు శాంతివిహీనులు దేహాత్మ బుద్దులు నంగనా మోహపాళ 

లే. బద్ద కేళీమృగంబుల పగిది. దగిలి, పరవశ న్వాంతముల శోచ్యభావు లైన 

వారిసంగతి విడువంగవలయు నందు,నంగనాసంగమము దోషమం|డు గాన.997 

వ. దీని కొక్క యితిహాసంబు గలదు. తొల్లి యొక్క-నా(డు (ప్రజాపతి తన కూతు 

రైన భారతి మృగీరూపధారిణి యై యుండం జూచి తదీయ రూపరేఖా 

విలాసంబులకు నోటువడి వివశీకృతాంతరంగుండును, విగత [త్రపుండును నై 

(మృగరూపంబు నొంది త దనుధావనంబు హేయం బని తలంపక (పవర్త్హించెం 

గావున నంగనాసంగమంబు వలవదు. అస్మదీయ నాభీకమల సంజాత చతు 

ర్ముఖ నిర్మిత మరీ చ్యా ద్యుద్భూత కశ్యపాది కల్పిత దేవ మనుష్యాదులందు 

మాయాబలంబునం గా మినీజనమధ్యంబున విఖండితమనస్కు-ండు గాకుండుటకు( 

బుండరీకాతుం డైన నారాయణ బుషికిం దక్క. నన్యులకు నవ్వరికిని దీర దని 

వెండియు నిట్లనియె. 998. 
ధ 

1. న సత్పురుక (క. చ. ట. జడ. ద.) ౨. శమమును దమమును (క.ట. డ.ద. బ. తం. 
“4 కీమోదమో భగ శ్చేతి యత్సంగా ద్యాతి సంక్షయమ్. ( 91-94 ) భగఉన్నతిః ( వ్యా ) 

కార అరా అఫ్ గా Pp 

కాసిపని చెసెంగావున (క. చ. టట. జ. ద. ద. బ.) 

వా 

బి 
లే 
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(శ్రీమవోభాగవతము 

- రూఢి నా మాయ కామినీరూపమునను, బురుషులకు నెల్ల మోహంబు( 

వొంద6 జేయు 

గాన6 బురుసులు సతుల సంగంబు మాని,యోగవృ త్తి( జరింపుచు నుండవలయు, 

జ్ అవి ఇ” Ca 

దిరతతో మ తద సర, సీరుహ నేవానుర ప్ లో 

నారీసంగము నిరయ, ద్వారముగా మనములందు( దల6పుదు రెందుకా. 1000 

హరిమాయా విరచిత మె, తరుణీరూపంబు. దాల్చి ధరం బర్విన ఐం 
ధుర తృణపరివృత కూపము, కరణి నదియు మృత్యురూపకం బగు మజియుకా,. 

ధన పశు పుత్ర మ్మిత వనితా గృహ కారణభూత మైన యో 

తనువున నున్న జీవుడు పదంపడి యెట్ట శరీర మెత్తిన 

'న్ననుగత మైన కర్మఫల మందక పోవ(గరాదు మిన్ను (వాం 

కిన భవి దూజీనకా దిశల *ేకేగిన నెచ్చటనై న దా(గినకా. 1002 

అట్టి పురుషరూపంబు నొందిన జీవుండు నిరంతర శ్రీసంగంబుచే వి తాపత్య 

గృహాది (ప్రదం బగు స్రీత్వంబు నొందు. ఈ (క్రమంబున నంగనారూపుం డగు 

జీవుండు మన్మాయచే బురుషరూపంబు నొంది, ధనాది(ప్రదుం డగు భర్తను 

నాత్మబంధకార ణం బగు మృత్యువునుగ నెజబుంగవలయు. మజియు జీవోపాధి 

భూతం బగు లింగదేహంబుచే స్వావాస భూతలోకంబున నుండి, లోకాంతరంబు 

నొందుచుం, (బ్రార బ్ర కర్మఫలంబు ననుభవింపుచు, మజల.( గర్మాదులం దాసక్కు౦ 

డగుచు, మృగయుండు గాననంబున ననుకూల సుఖ(ప్రదుం డ నను మృగంబునకు 

మృత్యు వగుచందంబున జీవుండు భూతేంద్రియ మనోమయం బై న దేహంబు 

గలిగి యుండు. అట్టి దహనిరోధంబె మరణంబు. ఆవిర్భావంబె జన్మంబు. కౌన 

సకల వస్తు ఏషయ జ్ఞానంబు గలుపుటకు జీవునకు సాధనంబు చక్షురిం[దియంబ, 

దష్ట్ర దర్శనీయ యోగ్యతా (ప్రకారంబున జీవునకు జన్మమర ణంబులు లేవు, 

కావున భయకార్పణ్యంబులు విడిచి, సం్టభమంబు మాని, *జీవ (ప్రకారంబు జ్ఞానం 

అ య 

సమ్యగ్ జ్ఞానంబున మాయా విరచితం బై న లోకంబున దేహాదులం దాసకి 

బునం దెలిసి, అరుండై ము క్రసంగుం డగుచు యోగ వెరాగ్యయుకం బైన 
అట యి 

మాని, వ_్తింసవలయు. అని చెప్పి వెండియు నిట్లనియె, 1003 

మఖ a Ta మి 
mn తం ఖై ' 

lt. గీలొ్మొని యచ్చటనెని (తం.) ల. జగ(త్చుకారంబు (క. చ. బ.) 
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అధ్యాయము — 6౨ 

గృహమందు వర్తించు గృహ మేధులగువారు మహిత ధర్మార్టకామములకొఅకు 
సంప్రీతు లగుచు( దత్సాధనానుష్టాన నిరతులైై వేదనిర్లీత భూరి 

భగవ త్పుధర్మ తదృక్రి పరాజ్ముఖు ల్ దేవగణముల ననుదినంబు 

భజియింపుచును భక్తి బై తృక కర్మముల్ సేయుచు నెప్పుడు శిష్టచ రితు 

లగుచు( దగ దేవపితృ సువతాఢ్యులై న, కామ్యచిత్తులు ధూమాదిగతుల( జంద్ర 
లోకముల జెంది పుణ్యంబు లోప మైన, మరలి వత్తురు భువికి జన్మంబు నొంద. 

ఆదియునుం గాక, 1005 

(ప్రవిమ లానంత భోగి తల్పంబునందు, యోగని(ద్రాళ వై హరి యున్న వేళ 

నఖిల లోకంబులును విలయంబునొందు, నట్టి సర్వే శ్వరుని(గూర్చి 

యనఘమతులు. 

పరికింపకా నిజ "వర్ణ ధర్మ గరిమకా బాటిల్లు పంకేరుహో 

దర విన్య స్త సమ_స్త ధర్మముల శాంతస్వాతు లై. సంగముం 

బరి వర్షించి “వి శుద్దచి త్తు లగుచుకా బంకేజ స(తేక్ష ణే 

తర ధరైక నివృత్తు లై సతతముం దె త్యారిC బింతింపుచుకా. 1007 

. మజీయు నహంకార మమకార శూన్యులె యరి వ రింపుచు నర్చిరాది 
రా థి అలి 

మార్గ గతుండును మహనీయ చరితుండు విశ్వతోముఖు(డును విమల యశు (డు 

జగదుదృవ స్థాన సంహార కారణుం డవ్యయు 6 డజుండు పరాపరుండు 

పురుషో త ము(డు నవపుండరీకాకుండు వైన సర్వేశ్వరు నందు(6 బొంది 

. మానితాపునరావృ తి మార్గ మెన, |వవిమ లానందతేజో విరాజమాన 
రి ౧ రా 

దివ్యపదమున సుఖియించు దీరవుతులు, మరలిరా రన్నంటికిని జన్మముల నొంద. 

ం *(మజియు (6 బరమేశ్వర దృషిచే హిరణ్యగర్భు నుపాసించువారు సత్యలోకంబున 
(a) 

ద్విపరార్జావసానం బగు (పళయంబు( దనుక 6 బరుం డగు చతురాననుం బరమాత్త 

రూపంబున ధ్యానంబు నేయుచు నుండి పృథివ్య క్రేజో వాయ్యాకాశ 
మాన సేంద్రియ (శబ్దాది) భూతాదులతోడం గూడ (లోకంబునుం) (_బకృతి 

యందు లీనంబు సేయ సర్వేశ్వరుండు సకల సంహర్త యగు సమయంబున 

* కొన్ని (ప్రతులందులేదు. 
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శయ 

పారమేష 
(0) 

శ్రిమహాభాగవతము 

గతాభిమానంబులు గలిగి, (బ్రహ్మలోకవాసు లగు నాత్మలు (బహ్మతోడం గూడి 

1పరమానందరూపుండు (సర్వోత్క్బృష్టుండు నగు పురాణపురుషుం బొందు 

దురు. కావున నీవు సర్వభూత హృదయపద్మ నివాసుండును, (శుతానుభావుం 

డును, (నిష్కుళంకుండును, నిరంజనుండును, నిర్వంద్వుండును నగు పురుషుని 

భావంబుచే శరణంబు నొందు మని చెప్పి మటియు నిట్లనియె, 1009 

= సకల సావరజంగమ (పతతికికా జర్చింప( దా నాద్యు( డె 
థి వ 

యక లంక (శుతీ గర్ఫు (డుం 2బరము(డు వైషనట్ట యీాశుండు సే 

వక యోగీంద కుమార సిద్ద ముని దేవ శేణి యోగ(పవ 

రక మె తన్ను భబింప6 జూపు సగుణ(బహ్మాంబు లీలా గతికా, 1010 
ఇ యి | 

* అటి సర్వేశ్వరుం డాయాయి కాలంబు లందును దదుణవ్యతికరమున 
) ౧ 

జనియింపుచుండు నీచాడ్పున బుషిదేవ గణములు దమతమ కర్మనిరి్మ 

త్రై శ్వర్య పార మేష్ట్యములందు పురుషత్వమును బొంది యధికారములు వహించి 

వర్తించి |క్రమ్మజి వత్తురు మతి కొంద జారూఢ కర్మానునార మైన 

. మనములను జాలం గలిగి ధర్మములయందు, (శ్రద్దతో( గూడి య ప్రతిషిద్గ మెన 
ఠా టి న 

నిత్య నై మిత్తి కాచార *నియతు లగుచు(, దగి రజోగుణకలిత చిత్త ములు గలిగి. 

సకాము ల యిం[ద్రియ జయ ౦బు లేక పితృగణంబుల నెల్ల ప్పుడు ( బూజిం పుచు 

గృహంబులయందు వర్తించి *(హరిపరాజ్ముఖులగు) వారు ద్రైవర్షిక పురుష 

లని చెప్పంబడుదురు. 1012 

వినుత గుణో త్తరుండు నురూవి[క్రము( డైన హరిం భజించి త 

న్మనన లస త్కృథామృతము మానుగ( (గోలుట మాని దుష్క_థల్ 

విని మద మందుచుందురు వివేకవిహీనత నూర(బంది యా 

త్మను 5మధురాజ్య భక్ష్యములు మాని పురీషము కే(గుచాడ్పునకా. 1018 

ఆలవడ ధూమమార్షగతు లై పితృలోకము( టొంది పుణ్యముం 

బొలసినవారు ”దొంటి తమపుతులకుం దగ దాము బుట్టి వి 

హ్వాలనుతి గర్భగోళపతనాది పరేతిధరా (క్రియాంత మె 

వెలసిన కర్మ మిం దనుభవింతురు గావున నీవు భామినీ! [01 4 
మప టట మం 

1. అమృతరూ పుండు (క.చ-బ.) వ. బరు(డు సర్వాద్యుండు నీశుండు (హ) లి. తములగు 

కములొందు పురుషుల (క.చ.ట.బ.ద.బ.) 4. నిపుణులగుచు (హ. తం. వా.) 

ఖం కొన్ని తా. ప. (పతులందు లేదు. 

శ. వ్యికముండున్నగు నట్టి విష్ణుకి, రన రుచిరామృతంబు (ప్రమదంబున (క. చ. బ.) 6. మధురాది 
(చంట.జ.ద.బ.డ ) 7. దొబ్బ (క-.త.ద.జ.డ. బ,) (దోవ (చ) 8. ధరాగతాంతమె (క.బ) 
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విను సర్య్వభావముల (6 బర, ముని సనఘు ననంతు నిశు( బురుషోత్తముని 

న్ననయఘు భజియింపుము ముద, మున బునరావృ త్తిలేని ముక్తి లభించుకా. 

అని చెప్పి వెండియు నిట్లనియె. (భగవంతుం డగు వాసుదేవునియందుం) 

% ((బయు_క్తం బగు భక్రియోగంబు (బహ్మనాకొత్కార సాధనంబు లగు 

వైరాగ్య జ్ఞానంబులం జేయు). అట్ట భగవద్భ క్తియు క్రంబై న(చిత్తం విందియ 

వృత్తులచే సమంబు లగు) నర్గంబులందు వై షమ్యంబును, (పియా (పియంబు 

లును లేక నిస్సంగంబు సమదర్శనంబు హూయోపాదేయ విరహితంబు వై 

యారూఢం బైన యాత్మసదంబు నాత్మచే( జూచుచుండు. జ్ఞానరూపుండును, 

పర(బహ్మాంబును, పరమాత్ముండును, నీశ్వరుండును నగు పరమపురుషుం డేక 

రూపంబు గలిగియుండియు (దృశ్య(దష్టృ కరణంబులచేత( బృథగ్భావంబుసు 

బొందుచుండు. ఇదియ యోగికి సమ్యగం బగు) యోగంబునంజెసి (ప్రాహ్యం 

బగు ఫలంబు. కావున విషయవిముఖంబు లగు నింద్రియంబులచేత జ్రానరూపంబు 

హెయగుణరహితంబు నగు (బహ్మంబు మనోవి|భ్రాం తిం జేసి (శబ్లాదిధర్మం బగు 

నర్గరూపంబునం దోంచు,. అది యెట్లు లర్భ్జాకారంబున దోంచునని యడిగితివేని 

యహంకారంబు గుణరూపంబుసంజేసి [తివిధంబును, భూతరూపంబునం బంచ 

విధంబును, నిందియరూపంబున నేకాద శ విధంబు న యుండు. (జీవరూపుండగు 

విరాట్బురుముండు) జీవవిగ్రహం బై న యంగంబగు జగంబునం దో(చుచుండు, 

దీని శ్రద్దాయుక్షం బైన భక్రిచేత యోగాభ్యాసంబునం జేసి సమాహిత మన 

న్కుండై నిస్సంగంబున విరకుం డె నవా(డు మొడ గనుచుండు. ఆది యంతయు 

బుధజస పూజనీయ చరి(త్రవు గావున నీకుం జెప్పితి. సర్వయోగ సం(ప్రాప్యుం 

డును నిర్గుణుండును భగవంతుండని చెప్పిన జ్ఞానయోగంబును మదీయ భక్తి 
యోగంబును నను రెండు నొక్క_టియ. ఇం(ద్రియంబులు భిన్నరూసంబులు గావున 

నేకరూపం బైన యర్హం బనేకవిధంబు లగున మేకం బగు (బ్రహ్మం బనేకం 
బుగ( దో(చు. మజియు, 1016 

= అంబ! నారాయణుం డఖిల శాస్త్రములను సమధికానుష్టిత సవనతీర్థ 

దర్శన జసతపోఒ౬ధ్యయ న యోగక్రియా దానకర్మంబుల'( *1గానంబడ(6డ 

యేచినమనము బాహ్యం(దియంబుల గెల్చి సక లకర్మ త్యాగసరణీ నొప్పి 

తలకొని యాత్మత త్వజానమున మించి యుడుగక వె రాగ్యయు కిం దనరి 
ఐలు సు ౬ వాతి 

* కొన్నీ తాళ(ప్రతులలో లేదు. 

1. గాన(బడక (హ; గాన(బడ(డు (క. చ. ద. బ.) 
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(శ్రీమహాభాగవతము 

మహితఫలసంగరహిత ధర్శమునందనరు, నట్టిపురు మండు దలపోయ నఖిలహేయ 

గుణములను దాసి క ల్యాణగుణవిశీష్ణు ఆ డైన హారి నొందు( బరమాత్ము 

ననఘము6 డగుచు. 1017 

. అది గావున నీకుం జతుర్విధ భక్తియోగ(ప్రకారంబు దేటపశ  నెటింగించితి. 

అదియునుం గాక (కాలరూప యగు) మదియగతి జంతువులయందు నుత్ప్తి 

వినాశరూపంబుల నుండు. అవిద్యాకర్మ నిర్మితంబులై న జీవునిగతు లనేక (ప్రకా 
రంబు లె యుండు. అదియు జీవాత్మ వానియందుం (బివర్తించి (యాత్మగతి 

యిట్టిదని) మెజుంగక యుండు. అని చెప్పి మశీయు నిట్రనియె. (ఇట్టి యతి 

రహస్యం బగు) సాంఖ్యయోగ (ప్రకారంబు ఖలునకు నవిసీతున కు జడునకు దురా 

చారునకు డాంబికునకు నిందియలోలునకు పుత్ర దారాగారా ద్యత్యంతాస క 

చిత్తునకు భగవద్భ క్షిహీనునకు విస్తుదాసులయందు 'ద్వెషపడు వానికి నుపదేశింప 

వలవదు. శద్దాసంపన్నుండు భకుండు వినీతుండు నసూయా రహితుండు సర్వ 

భూతమి(త్రుండు న(కూషాభిరతుండు బాహ్యార్హజాత విరక్తుండు శాంతచి తుండు 

నిర్మత్సరుండు శుద్దాత్కుండు మద్భకు లయందు (చేమగలవా(డు నన్యకాంతా 

విముఖుండు నిష్కాముండు నగు నధికారికి నుపదేశింప నర్హం బగు. ఈ యుపా 

థ్యానం బే పురుఘండేని పతివ్రత యగు నుత్తమాంగనయేని శ్రద్దాభ క్పులుగలిగి 
మదర్చిత చిత్తంబున న్విను( బరియించు నట్టి పుణ్యాత్ములు మదీయ దివ్యస్వరూ 

పంబు( (బాపింతురు. అని చెప్పెనని మైతేయుండు విదురునకు వెండియు నిట 

నియె, ఈ |ప్రకారంబునం గర్గమదయిత యైన దేవహూతి కపిలుని వచనంబులు 

విని నిరు క మోహపటల యగుచు సాష్టాంగ దండ(పణామంబు లాచరించి 

తత్త్యవిషయాంకిత సాంఖ్యజ్ఞాస ప్రవర్తకం బగు సోత్రంబు సేయ నుపక్రమించి 

కపిలున కిట్లనియె. 1016 

అధ్యాంయయు_౭౩ 

= అనయంబు విను మిం(దియార్గ మనోమయంబును భూతచయమయంబును 

2సమ స 

భూరి జగద్బీజ భూతంబును గుణ(పవాహ కారణమును వలనుమెఅజయు 

3నారాయణా భిఖ్య నాంగల భవదీయ దివ్యమంగళమూ ర్తి ( దేజరిల్లు 

చారు భవద్గర్భ్శ సంజాతు6 డగుగటి కమల గర్భుండు సాక్షాత్కరింప 
ny రు 

మప స పయ ళం టపాల ఆలా లట లయల 
ఈ 

1. మశోరయంబును (వా) my నశేష (క. చ. బ.) తి. నారాయణం బును నన(గల (కంచ. 

ట,డ ద.బ. ) 4. సాషాత్కరించె, నదియు నానావిధంబుల యలరు శకి (త. జ. డ. బ.) 
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లేక మనముల( గనియె ననేకళ క్రి, వర్గములు గల్లి సుగుణ(ప్రవాహరూస 

మంది విశ్వంబు దాల్చి సహ్మస్రశ కి ,కలితు6 డె సర్వకార్యముల్ గలుగ(జేయు. 
లీ Qe 

ఆంత, 1020 

అతుల భూరి యుగాంతంబునందు 6 గసట,శిశువ వై యొంటి( గుకీనికీ ప నిఖిల 

భువననివహుండ వై మహాంభోధినడుమ.,జారు వటప(క్రతల్ప సంస్థాయి వగుచు. 

+ లీల నాత్మీయ పాదాంగుళీ వినిర్ల, తామృతము (గోలినట్లి మహాత్మ! నీవు 
ny రు 

గణంగి నా పూర్వభాగ్యంబుకతన నిపుడు,పూని నా గర్భమున ?నే(డు పుట్టితయ్య! 

. అట్టి పరమాతుండ వైన నీవు, 1023 

. వరుస విగ్రహ పారవశ్యంబునను జేసి రఘురామ కృష్ణ వరాహా నార 

సింహాది మూర్తు లంచితలీల ధరియించి దుష్టనిగహమును శిష్టపాల 

నమును గావింపుచు నయమున సద్దర్మ నిరతచి తులకు వర్ణ ంప(దగిన 

చతురాత్మత త్వ విజాన్నపదుండ వె వరింతు వనఘ ! భవ న్మహ త్వ 
అలలో చో యా —_ ఆట్ 

= మజున కెనను వాకువ్వ నలవిగాదు, నిగమజాతంబు లె న వరి౦పలేవ 
న్ యు వధ 

యెజింగి సంస్తుతి నేయ నే నెంతదాన? వినుత గుణశీల! మాటలు వేయునేల ? 

అదియునుం గాక, 1025 

= ధీమహిత! భవ న్మంగళ, కనామ స్మరణాను కీర్తనము గల హీనుల్ 
(శ్రీమంతు అగుదు రగ్ని, ష్లోమాది క దాళికం టె శుద్దులు దల(వకా. 1026 

అదియునుం గాక. 1027 

. నీ నామస్తుతి శ్యపచుం, డై నను జిహ్మాగమందు ననుసంధింపన్ 
అలో యె 

వానికి సరి భూసురు(డుకా, గానేర(డు చిత్ర మది జగంబుల నరయకా. 1028 

* ఈ విధ మాత్మలం దెలిసి యెప్పుడు సజ్జనసం ఘముల్ జగ 

త్పావన మైన నీ గుణకథామృత మాత్మల. (గోలి సర్వతీ 
రావళి (గ్రుంకినట్టి ఫల మందుదు రంచు సమ _స్పవేదముల్ 

వావిరి( బల్క్కు6 గావునను వారలు ధన్యులు మాన్యు లుత్తముల్ , 1029 
“లంలో 

1. (పళయకాలంబునం దం(ఘిపాయి కపట (హృ వి, నెట్లు పుట్టితి వయ్య (క. చ. బ. హు) 

ల్. నామస్మరణ (పకీరనము గలవారల్ _ (క. చ. టట. త. జ. ద. బ.) 
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. అది గావున బర1బహ్మాంబవు పరమపరుషపుండవు (సత్యజ్మనో విభావ్యుండవు 

న్ జన పొపనివారక స్యయం(పకాశుంశ వు వేదగర్భుండవు శ్రీ) మహో 

ండవు నగు నీకు వందనంబు లాచరించెద. అని స్తుతియించిన6 బరమ 

పురుమండు మాతృవత్సలుండు నగు కపిలుండు కరుణా రస సాం[ద హృదయ సకస 

కమలుం డై జనని కిట్టనియె, 1030 

తవిలి సుఖరూపమున మోకదాయకంబు, నై న యీ యోగమార్షమే నంబ! నీకు 

నెజు(గ వివరించి చెప్పితి నిది దృఢంబు గాంగ భక్తి ననుష్టింపు కమలనయన! 

జీవన్యుకి లభించుం, గావున చేమజక తలపు గె కొని దీనికా 

వావిరి నొల్ల నివారికి6 దావల మగు మృత్యుభయము దవ్వగు నుఖముళా .1032 

అని యిట్లు దేవహూతికి, మన మలర(గం గపిలు. డాత్మమార్గము నెల్ల ౯- 

వినిపించి చనియె నని విదు, రునకుకా మ్మైతేయమునివరుం డెజింగించెకా.1088 

అట్లు కపిలుండేగిన పిదప చేవహూతియుం బుతుండు నెప్పిన యోగమార్షం 

బున విజొనంబు గలిగియుండియుం బెనిమిటి యన కరమునిం దనయుం డెన 
ళా య ద య 

కపిలునిం బాసి, నష్టవత్స యగు చందంబున( దల్ల డిల్లు చు(, గపిలమహాో 

మునిం దలంపుచుం, గరమ “తపస్సామర్థ్యజనితం బెన యటి, 1034 
© QQ లు 

మానిత సౌరభ్యపసవ మంజుల పక్యఫల (పవాళ భా 

రానత చూతపోత విటపా(గ నికేతన కెరాజకీర స 

మ్మానితరానులాప *పరిమండిత కర్ణమతాపసా(శ్ర మో 

ద్యాన వన్నపదేశ కమలాకరతీర నికుంజపుంజముల్ , 1035 

'వెండియు, 1036 

ఆంచిత సృటిక మయ 5 స్తంభదీ పిచే( గొమరారు మరకతకుడ్యములను 

స జ్ఞాతివ(జ్రాల స జాలక రుచుల భాసిల్లు సీల సోపానములను 

దీపించు చం|డ్రకాంతోపల వేదుల వ్నిదుమ గేహళీ విలసితముల 

హాటకరత్న కవాటళోభితముల నలరిన సౌధశా లాంగణముల 

వర పయః 'ఫేనపటల పాండుర కరీం్యద్ర, దంత నిర్మిత 6్రఖట్వాతిధవళ పట్ట 

7రచిత శయ్యాభలును జతురంతయా న,కనకపీఠాది వస్తుసంఘములు నెల్ల .1087 
బబ బబ బ్బ బ్బ బి ఖ్ మి 

గ (తం.వా.) బీ. అ త్వా సామర్శంబుతెన యతి (హృ ఏ. రాజకీర కేకి 
మీ 

oy గు 
© 

(క చ. బరా రాజశరస, మా ఉన్సుఖానులాప (89 వా. లు 4. పరికే రిత (రర) ర్. పం భకం బుం 

ను 
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వన. మతీయు వికచ కమల కుముద సౌగంధిక బంధుర సుగంధానుబంధి గంధవహ 

శోభితంబు, నరవిందనిష్యంద కందళిత మరంద రస పాన మదవదిందిందిర 

సందోహ రుంకార సంకులంబు నై చెలువారు బావులు గలిగి, +పురందర 

సుందరీ నందితం బె న కరమా(కమంబు పరిత్యజించి *(కుటిలంబులై న కుంత 
యా © యా 

అంబులు జటిలంబులు గా ధరియించి) సరస్వతీ బిందుసరోవరంబులం (దిషవణ 

న్నానంబు గావింపుచు నుగ తపోభారంబునం గృశీభూత శరీర యె నిజకుమా 

రుండును, (బసన్నవదనుండును, గపిల నామధెయుండును నగు నారాయణుని 

(సమస్త నవ్య స్త చింతల చే ధ్యానంబు సేయుచు6 (బవాహరూసం బైన భకై 

యోగంబున నధిక వై రాగ్యంబున యు కానుషానజాతంబు (బహ్మత్వాపాదకంబు 
0 Pr) ల | 

నగు జ్ఞానంబును విశుద్ద మనంబునుం గలిగి, 1038 

రొ . అనయంబు నాత్మనాయకు(డును విశ్వతో ముఖుండనంతు6డు పరముండు నజుండు 

చతురుండు నిజపరిజ్ఞాన దీపాంకుర మహిమ నిర్వస్త సమ స్తభూరి 

మాయాంధకారు( డమేయు. డీశ్వరు( డగు నా పర(బహ్మంబునం దవిరత 

బద్ద త_త్త్వ్వజ్ఞాన పరతచే నిర్ము_క్త జీవభావమున విశిష్ట యోగ 

తే. భవ్యసం(ప్రా ప నిర్మల (బహ్మభావ, ములను గలిగి సమాధిచే నెలమి6 దసరు 

నపునరావృ త్త మగు (తిగుణ (ప్రధాన, త_త్వముల నొప్పి సంతతోదార నియతి. 

తే. కలల. దోచిన వస్తుసంఘముల మేలు, కని కనుంగొన౦గా లేని మనుజు పోల్సి_ 

బొల(తి దనయాత్మ మజచి యిమ్ముల సధూమ,మైన పావకుగతినుండె నంతలోన. 

క. గురుయోగ శక్తిచే నం, బరతలమున కెగసి సత్మపామయు( డగు నా 

పరవాసుదేవు చరణాం,బురుహయుగ న్య స్తచి త్రము గలది యగుచుకా. 1041 

వ. ఇట్లు కపిలో క్ష మార్గంబున దేవహూతి (శ్రీహరియందు( గలనె. ఆ య్యంగనా 

రత్నంబు మోక్షంబునకుం జనిన క్షేత్రంబు సిద్దిప్రదం బను పేరం బరంగి (ప్రసిద్ది 

వహాంచె. ఆంత నక్క_డ( గపిలుండు దలి చేత ననుజాతుం డె సిద చారణ 
౧౧ fag (ఇ... ఠా 

గంధర్వాప్పరో ముని నివహ సంస్తూయమానుం డగుచు సము[దునిచేత దత్తా. 

రణ పూశజానికేతనంబులు వడసి, .సాంఖ్యాచార్యాభిష్టుతం బగు యోగంబు 

నవలంబించి (లోక త్రయ) శాంతికొజకు సమాహితుం డై (స్వ పిత్రాశ 
rw. ఇసు నాకలా ల ఆ 

క దాసదాసీటన - “సఖీజనంబులను ననేక విచితాభరణ పరిమళ (దవ్యంబులను బరిత్భజించి 

(చ. ట. త.) 

* కొన్ని తాళప(త (పతులలో లేదు. 

1. గరుడధ్యజం బులు (క. చ. ట. బం) 
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మంబు విడిచి) యుదగ్భాగంబునకుం జనియె. అని మైత్రేయ మహాముని విదు 
రున కి ట్లనియె. (తండ్రీ! యీ యుపాఖ్యానంబు నాకు గోచరించిన రీతి మీకుం 

జెప్పితి. ఇది కపిల దేవహూతి సంవాదం బత్యంత పావనంబు కపిల (పణ్త౦బు. 

నె న యోగంబు, దీనిం బరమ భక్రియుకుం డై యెవ్వ(డు పఠించు నెవ్వడు 
యి — a) యి 

ఏను నట్టి పుణ్యాత్యుండు విగత పాపుం డై గరుడధ్వజుం డైన పృుండరీకాటీని 

(శ్రీ చరణారవిందంబుల బొందు నని మెశ్రేయుండు విదురున కెజింగించె. అని 

కుకయోగిం(దుండు పరీకిన్నరం(దునకుం జెప్పె. అని సూతుండు కౌ నకాౌది 

మహామునులకు నీ కథా వృ తాంతంబు చెప్పిన విని (ప్రహృష హృదయులె , 
ఎం రు qa 

మునికులో తమా! భవ ద్వాక్సూరం బగు భగవత్క-థామృతంబు (గ్రోలుచుండ 

మా మనంబులు తనివోవవు. ఇంకను తరువాతి వృ తాంతంబులు మాకు వికదం 

బులుగ వినిపింప నీవ యర్షుండ వని యడుగుటయు. 1042 

జనకసుతా మనో విమలసారస కోమల చంచరీక! చం 

దన శరదిందు కుంద హర తార మరాళ పటీర చండికా 

వినుత యళోవిశాల! రఘువీర! దర త్సిత పద్యషత్రలో 
చన! నిట లాంబక (వకటచాప విఖండన! వంశమండనా | 1048 

పరమపావన! విశ్వభావన! బాంధవ(ప్రక రావనా! 

శరది శోషణ! సత్యభాషణ! సత్యపామయ భూషణా! 

దురిత తారణ! సృష్టికారణ! దుష్టలోక విదారణా! 

ధరణిపాలన ధర్మశీలన! దై త్యమర్ద్వన ఖేలనా! 1 044 

మాలిని. దివిజగణ శరణ్యా! దీపి తానంత పుణ్యా! 

గద్య, 

(పవిమల గుణజాలా! భక్త లోకానుపాలా! 

భవతిమిర దినేశా! భానుకోటి (ప్రకాశా! 

కువలయ హితకారీ! ఘోర దైత్య (ప్రహారీ! 1045 
Qe 

ఇది (శ్రీ పరమేశ్వర కరుణాకలిత కవితావిచి(త్ర కేసనమంశశత్రిపుత్ర సహాజ 

పాండిత్య పోతనామాత్య (ప్రణీతం బైన (శ్రీ మహాభాగవతం బను మహో కురా 

ణంబునందు విదురనితియు, విదురుని తీర్థాగమనంబును, నుద్దవ సందర్శనం 

బును, గొరవ, యాదవ, కృష్ణాది నిర్యాణంబును, గంగా ద్వారంబున విదు 

రుండు మైైతేయునిం గనుటయు, విదుర మైత్రేయ సంవాదంబును, జగదు 

తృ్పత్తి లక్షణంబును, మహదాదుల సంభవ (ప్రకారంబును, మహదాదులు 

నారాయణు నభినందించుటయు, విరా డ్వి(గహ (పకారంబును, శ్రీ మహో 
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భాగవత భ కి కారణం బగు పద్మసంభవు జన్మ (ప్రకారంబును(|బ్రహ్మ తపంబును, 

బర మెష్టికి బుండరీ కాకుండు (ప్రత్యక్షం బగుటయు, (బహ్మ కృతం బె న విష్ణు 

సో(త్రంబును, గమలసంభవుని మానస సర్గంబును, బరమాణువుల పుట్టువును, 

భూర్భువ స్పువాది లోక విసారంబును, గాల దివస మాస నత్సరాది నిర్ణయం 

బును,నాయుః పరిమాణంబును, జతుర్యుగ పరిమాణంబును, బద్మసంభవు సృషి 

భేదనంబును, సనకాదుల జన్మంబును, స్వాయంభువ మనువు జన్కంబును, శ్రీహరి 

వరాహావతారంబును, భూభరణంబును, సూకరాకారుం డె న హరిని విధాత 

సుతియించుటయు,దితి కశ్యప సంవాదంబును,గ శ్యపుండు రుదునిం (బశంసిం 

చుటయు.(* గళ్యపువలన దితి గర్భంబు ధరియించుటయు(, దత్స భా వంబునకు 

'వెజచి దేవతలు (బ్రహ్మ సన్నిధికిం జని ఏన్నవించుటయు, సనకాదులు 

వై కుం ఠంబునకు నరుగుటయు, ఆందు జయవిజయుల కలిగి శపించుటయు. 

(శ్రీహరి దర్శనంబును, (దాహ్మణ (పశంసయు, సనకాదులు హరిని నుతించు 

టయు, హిరణ్యక శిపు హిరణ్యాతుల జన్మ(ప్రకారంబును, హారణ్యాకుని దిగ్వి 

జయంబును, సవనవరాహ హిరణ్యాతుల యుద్దంబును, (బ్రహ్మ _స్తవంబును, 

హిరణ్యాక్ష వధయు, నమరగణంబులు (శ్రీహరి నభినందించుటయు, హరి వరా 

హావతార విసర్జననంబు సేయుటయు, దేవ తిర్య జ్యనుష్యాదుల సంభవంబును, 

గర్లమ మహాముని తపంబునకు సంతసించి (శ్రీహరి (ప్రత్యక్షం బగుటయు(, గర్గ 

ముండు స్వాయంభువమను పుత్రి మైన దేవహూతిం బరిణయం బగుటయు, 

దేవహూతి పరిచర్యలకు సంతసించి, కర్టముండు నిజయోగ కల్పితం బగు విమా 

నంబునందు నిలిచి, సహస్ర దాసీ పరివృతయైన చేవహూతిం గూడి భారతాది 

వర్షంబులు గలయ (గ్రుమ్మరుటయు, దేవహూతి కర్షముని వలన గన్యకా నవ 

కంబును గపిలునిం గనుటయు, దత్కన్యకా వివాహంబులును, గర్హమ తపో 

యా(త్రయు(, గపిల దేవహూతి సంవాదంబును, శద్దాది పంచతన్మాత్రల జన్మ 

(పకారంబును, ద్రహ్మాండోత్స_త్తియు, విరాటురుష కర్కం(ద్రియ పరమాత్మ 

(ప్రకారంబును, (బ్రకృతిపురుష వివేకంబును,నారాయణుని సర్వాంగ సో(త్రంబును, 
సాంఖ్యయోగంబును, భ_క్తియోగంబును, జీవునకై న గర్భసంభవ |ప్రకారంబును, 

చం్యద్రసూర్యు మార్గంబున(, బితృమాగ్గంబున, దేవహూతి నిర్యాణంబును, 

గపిలమహాముని తపంబునకుం జనుటయు నను కథలు గల తృతీయ స్కంధము 
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ఓమ్ 

త్రీమిహాధా గవతము 

చతుర్ధ స్కంధము 

శ్రీవిలసిత ధరణీతన, యా వదనేసరోజ వాసరాధిప! సితరా 

జీవదళనయన! నిఖిలధ, రావరనుత! సుగుణధామ! రాఘవరామా! 1 

అధ్యాంయ యు - ౧ 

వ. మహనీయ గుణగరిషు లగు న మ్ముని (శేషులకు నిఖిలపురాణ వ్యాభ్యానవె ఖరీ | © © యై 

సమేతుం డయిన సూతుం డిటనియె. ఆటు (పాయోసవిష్లుం డెన పరీక్ష 
౧౧ గ్ 9 యె 

న్నరేంద్రునకు శుకయోగీం(ద్రుం డిట్లనియె. లి 
గా 

---: మెతేయుండు విదురునకు స్వాయంభువ మనుప్పుతికల 

వంశవిసారంబు( దెలుపుట ;---- 

. జననాథ ! విను విదురునకును మే(త్రేయ మునినాథచం(ద్రు( డిట్లనియె మజియు 

స్వాయంభువున కర్ణి శతరూపవలనను గూ6తులు మువ్వు రాకూతి దేవ 

హూతి _ప్రసూతులు నొనర(౬ (బియ(వ్ర తోతానపాదులు నను తనయయుగము 
2జనియించి రం ద్యగసంభవ మైన యాకూతిని సుమహిత (భాతృమతివి( 

em 

తే, దనకు సంతాన విస్తరార్థంబుగా(గC 

బు (త్రికౌగధర్మ మూ ది యా పువ్వు (బో (డిం 

(బకటమూ ర్తి రుచి (పజాపతికి నిచ్చె 

మనువు ముదమొంది శతరూప యనుమతింప. 3 

వ, అట్లు వివాహం బైన రుచి(ప్రజాపతి (బహ్మవర్చస్వియు. బరిపూ ర్రగుణుండును 

గావున జితెెకాగతం జేసి యాకూతియందు (్రీవిష్తుండు) యజరూపధరుం 
వై వం మః 

డగు పురుషుండుగను, జగదీశ్వరి యగు నాదిలక్క్మీ యమ్మహాత్మునకు నిత్యాన 

పొయిని గావన6 ద దంశంబున దకిణ యను కన్యకారత్నంబుగను, మిథునంబు 
షట మ టా 

1. సరోజభాస్మ_రా వికసిత (ఐ); సరోజవానరాధిప, నుత (హ) ౨. జనియింప(గా నందు (వ 

లీ. ధర్మమొం (హ. వా.) 
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em 

వమన IINII I TP 

1. నభినందించిరి (చ. ట. త. డ.ద.) 

బుల్ (క. చ.ట. త డ. ద.) 4. జనసంకిర్ణం 

సంభవించె. అందు స్వాయంభువుండు సంతుష్టాంతరంగుం డగుచు( బు(తిగా' 

పుతుండును, వితత తేజోధనుండును, (శ్రీ విష్ణుమూర్తి రూపుండును నగు యజ్ఞాని 

దన గృహంబునకు( దెచ్చి యునిచె. రుచియు( గామగమన యెన దక్షిణ యను 

కన్యకాలలామంబును దనయొదన నిలిపె. అంత సకల మంశ్శత్రాధి దేవత యగు 

గశ్రీయజ్ఞాండు దను బతిగ6 గోరెడు దక్షిణ యను కన్యకం బరిణయం బయ. 

వా రాదిమిథునంబు గావున నది నిషిద్దంబు గాకుండె. అని చెప్పి మై(త్రేయుండు 

వెండియు నిట్లనియె. 4 

= ధీమహిత! యంత వారల, యామాఖ్యలు గలుగు దేవతావళి గడ (కకా 

వేమజు 'నభినందించుచు, నా మిథునము2వలన. బుమై కినతిబలయుతమై. శ్ 

. వారు తోషుండును, [బతోషుండును, సంతోషుండును, భ్యద్రుండును, శాంతియు, 

నిడస్పతియు, నిధ్యుండును, గవియు, విభుండును, వహ్నియు, సుదేవుండును, 

రోచనుండును ననం బన్నిద్దజు సంభవించిరి,. వారలు(స్వాయంభు వాంతరంబునం 

దుషితు లను దేవగణంబు లై వెలసిరి, మజీయు) మరీచి (ప్రముఖు లైన 

బుషశ్వరులును, య జ్ఞుండును, 'దేవేంద్రుండును, మహాతేజో రూప సంపన్ను 

వై న పియ(వతోతానపాదులుం గలిగి, ప్యత్ర పాత నృ *వంశంబులచే 

వ్యాప్తం బై యా మన్వంతరంబు (పాలితం బగుచు) వర్తిళల్లై. మనువు ద్వితీయ 

ప్యుతి మైన దేవహూతిం గర్హమున కిచ్చి, త ద్వంశవిసారంబు గావించె నని 

మున్న యొతింగించితి. వెండియు న మ్మనువు మూ(డవచూ లయిన (పసూతి 

యను కన్యకను (బహ్మపుతుం డగు దక్ష(పజాపకికి నిచ్చె. ఆ దకునకుం (బసూతి 

వలన నుదయించిన (పజాపరంపరల చేత ముల్లో కంబులు వి_స్హృతంబు లయ్యె, 

మతియు( గర్లమపుత్రికా సముదయంబు (బ్రహ్మర్షి భార్య ల్గసటం జేసి వారివలనం 

గలిగిన సంతానపరంపరల వివరించెద. 6 

ఎవ రరమ [పజాపతి సంతతి :... 
యి 

. ఘను. డౌ మరీచికి గర్షమాత్మజ యగు కళ యను నంగనవలన. గళ్య 

పుం డను కొడుకును, బూర్జిమ యను నాండుబిడ్డయు బుట్టిరి, పేర్చి వారి 

వలన బుట్టిన _పజావళి పరంపరలచే భువనంబులెల్ల నాపూర్ణ్జ మగుచు 

జరి గెను, బూర్జిమ జన్మాంతరంబున హరిపద (ప్రక్షెళి తాంబువులను 
ల అతాయ యిలి 

ఇ, నందు (క. చ.ట.త.డ. ద.) ల. అమర గణం 

బైన (క.ద). 

[20] 
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గంగ యను పేర బుట్టిన కన్య 'దేవ 

కుల్య యను దాని నొక్కుతె. గూంతు నఖిల 

విష్టప వ్యాపకుం డగు విరజు(6 డనెడి 

తనయు నొక్క-ని( గాంచె మోదంబుతోడ. 7 

అనఘుం డత్రిమహాముని, యనసూయా దేవివలన హా ర్యజ పురసూ 

దనుల కళాంశంబుల నం, దనులను +మువ్వురను గాంచె. దద్దయు ( (వీతికా. 0 

అనవుడు విదురు(డు మెశే, యుని( గను6గొని పలికె మునిజనో తమ! జగతికా 

జనన స్టితి లఅయకారణు, లన వెలసిన పద్మగర్భ హరి హరు అతెలమిజా. 9 

. ఏమి నిమిత్తం బ[తిమ, హాముని మందిరమునందు ననసూయకు ను 

దామగుణు లుదయ మె రన, నా మెతేయుండు వలికె న వ్విదురునితోకా. 10 
యు రా ర్తి 

సుచరిత! విను విధిచోదితుండై యతి తప మాచరింస. గాంతాసమేతు( 

బుక్షనామ కులా(ది తటంబున ఘుమఘుమారావ సంకుల విలోల 

కల్లోలజాల సంకలిత నిర్వింధ్యానదీ జలపరిపుష్ట రాజిత (ప 

సూనగుచ్చ స్వచ్చమాని తాళోక పలాశ కాంతారస్థల మున కెలమి 

[మి 

నరిగి యచ్చట నిర్హ్వంద్యు( డగుచు6 (బాణ 

నియమనముగ"నేకాం[ఘిచే నిలిచి గాలి 

దివుట( (గోలి కృశీభూతదేహు( డగుచు. 

దపము( గావించె దివ్యవత్సర శతంబు. 11] 

ఇ ట్రతిఘోరం బై న తపంబు నేయుచుం దన చిత్తంబున, 12 

ఏ విభుండు జగదదీ శ్వరు6, డా విభు శరణంబు. జొత్తు నత( డాత్మసమం 

బె వెలసిన సంతతిని ద, యావరమతి నిచ్చు(గాక యని తల(చు నెడకా, 13 

= మునుకొని య _త్తపోధనుని మూర్దజ మైన తసఃకృశానుచే 

తను [దిజగంబులుం *గరయగి త పము లె నను జూచి పంకజా 

సన మురళాసన |త్రిపురశాసను లచ్చటి కేగి రప్పరో 

జన సుర సిద సాధ్య మునిసన్నుత భూరి యళోభిరాము లె. 14 
టా న్ా 

అట్లు మునీం(ద్రు నాశ్రమంబు డాయంజను నవసరంబున, స్ 
లొ, hhh da 

Tf అగ్రేపత్న నసూయాశీన్, నుమవే సుయశ సుతాన్, దత్తం దూర్వాససంసోమ మాత్మేళ 

ఓఉబహ్మసం భవాకా (1-16). 1. నియమమున నేకపదమున నిలిచి (తం. వా.) 2. గలిగి (చ) 
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చ, 

em 

(౮% 

ax 

అనఘతపోభిరాము( డగు న(త్రిమునిం(ద్రు(డు గాంచె( ద_ప్తకాం 

చన ఘనచం(దధికా రుచిర చారు శరీరుల( హంస నాగసూ 

దన వృష భేంద వాహుల, నుదారకమండలు చ[క శూల సా 

ధనుల విరించి విష్ణు పురదాహుల, వా క్క_మలా బి కేళశులకా, 16 

మజశియును గృపావలోక మందహాస సుందర వదనార విందంబులు గల మహాత్తుల 

దర్శించి, యమం దానంద కందళిత హృదయారవిందుం డై సాష్టాంగ దండ 

(పణామంబు లాచరించి, పుష్పాంజలి గావించి నిటలతట ఘటిత కరపుటుం డై 

దుర్నిరీకం బై న త_త్తెజోవిశేషంబు. దేజిచూడం జాలక ముకుళిత నే(తుం డై 
త త్పదాయ త్రచి తుం డగుచు సర్వలోక 2ప్రశస్యంబు లై న మృదు మధుర 

గంభీర భాషణంబుల నిట్లని స్తుతియించె, 17 

పరా క ఇచ అద అడ 9 చ ఇ PI) 
॥ (పతికల్పమందు సరక( పపం చోద్భవ స్టితి వినాశంబుల 6 జయునట్ల 

మహిత మాయాగుణమయ దేహముల. బొలుంు నజ వాసుదేవ శివాభిధాన 

ములు గల్లు మీ పాదజలజాతముల శేను నతిభ క్రి వందనం బాచరింతు 

నఖిల చేతన మానసాగమ్య మన నొప్పు మూర్తులు గల్లు మీ మువ్వురందు ( 

*. బర నాచేత. విలువంగ:బడిన దీరు( 

డెవ్వం డే నొక్కరుని. బిల్వ నిపుడు మీరు 

మువ్వు రెతెంచుటకు నాదుబుద్ది విస్మ 
యంబు గదిరె. జెప్పరే ! యనఘులార 1 18 

=, అదియునుం గాక సంతానార్హంబు నానావిధ పూజలు గావించి, నా చిత్తంబున 

ధరియించిన మహాత్ముం డొక్కరుండ. అనిన న మ్మువ్వురు విబుధ(శేష్టులు 

నతనిం గనుంగొని సుధామాధుర్య సమంబు లయిన వాక్యంబుల నిట్ల నిరి,. 1% 

= విను మేము ముగుర మయ్యును,ననుపమమతి( దల (వ నేక మై యుందుము నీ 

మనమందు నేమి కోరితి? ననయము నా కోర్సి- సఫల మయ్యెడు( జుమ్మీ! 20 

+ మా మువ్వుర యంశంబుల, ధీమతులగు సుతులు పుట్టి (తిభువనము లలో 

సి మంగళ గుణకీర్తికా, శ్రీమహితము నేయంగలరు సిద్దము సుమ్మీ ! 21 

. అని మునిచందు(డు దన మన, మనం గామించిన వరంబు బుధవరులు ముదం 

బున నొస6గి కియతని సత్ప్చూ,జనముల. బరితృ పు లగుచు6*జనిరి యథిచ్చకా. 
NY న 

1. తిత్సరాయ త్ర (తం. వా. చ. డ.) వ్ర, గరిష్టంబు లైన (తం. వా.) వ. యతనిచే 
పూజనముల (చ. ట. త, జ.) 4. జవిరద్దివికిన్ (క. చ. ట. జ. డ.); ”(పతిజగ్యుస్సు రేశ్వరాః, 
సభాజిత స్తయోస్సమ్య గ్ధంపత్యోర్మిషతో స్తతః” అని మూలము (1-82) 
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+ ఆ సుచరి[త్రదంపతు లుదంచితలిల( గనుంగొనంగ న 

బ్రాసను నంశమందు నమృతాంళు(డు, విష్ణు క కా సుయోగవి 

ద్యా సుభగుండు దత్తుడు, పురాంతకు భూరికళొంశమందు దు 

ర్యాసు(డు నై జనించి రనవద్య పవి(త చరి(తు లిమ్ములకా. 283 

. అంగిరసు+ డనెడు మునికి? గు, లాంగన యగు గ్రోద్దయందు నంచిత సౌంద 

ర్యాంగులు గూ(కులు నలువురు, మంగళవతు లుదయ మైరి మాన్యచరి|త్రా! 

= వారు సినీవాలియును గు, హూరాకానువుతు లనంగ నొప్పిరి మతియుం 

గోర సుతయుగము గలిగెను, స్వారోచిషమనువువేళ శ _స్తఖ్యాతికా. 25 

వారలు భగవంతుం డగు నుచథ్యుండును, (బహ్మానిష్టుం డగు బృహస్పతియు 

ననం (బసిద్ది వహించిరి. పులస్తుండు హవిర్భుక్క-ను నిజభార్యయందు 

నగ స్యునిం బుట్టించె. ఆ యగ స్ఫుండు జన్మాంతరంబున జఠరాగ్నిరూపం బె 
nn) (హరి అజాత రా 

(ప్రవ ర్తించె. వెండియు నా పుల స్త్వుండు విశ్రవనునిం గలిగించె.ఆ ప్మిశవసునకు 

నిశబిల యను భార్యవలనం గుబేరుండును, గె కసి యను దానివలన రావణ 

కుంభకర్ణ _విభ్రీషణులును బుట్టిరి. పులహునకు గతి యను భార్యయందు 6 గర్మ 

శ్రఘండు, నరీయాంసుండు, సహిష్షుండు నను మువ్వురు కొడుకులు జసియి౦చిరి, 

మజీయు. [(గతువునకు( (గియ యను భార్యయందు (శహ్మలేజంబున జ్వలింపు 

చున్న షష్షిసహ్మస సంఖ్యలుగల వాలఖిల్యులను మహర్షులు గలిగిరి. వసిఘ్రం 
: రు oA © 

డూర్తయను భార్యయందు 6 జి(త్రకేతుండును,సురోచియును,విరజుండును, మి(తుం 
డును, నుల్చణుండును, వసు భృద్ద్యానుండును, ద్యుమంతుండును, నను స పబుపు 

లను, భార్యాంతర ం౦బున శకి (ప్రముఖ పుతులనుం బుట్లించె. + అధర్వుం డను 

వానికి “బి త్రి యనుభార్యయందు ధృత(వ్రతుండును, అశ్వశిర స్కుండు నైన 

దధ్యం చుండు పుట్టె, ( నుహిత్కుండగు ) భృగువు ఖ్యాతి యను పత్నియందు 

ధాతయు, విధాతయు నను ప్పుత్రద్యయంబును, భగవత్సరాయణ యగు శ్రీ 
యను కన్యకం బుట్టించె. ఆ ధాతృ విధాతృలు మెరు వను వాని కూ(తు లైన 

యాయతి, నియతు లను భార్యలవలన మృకండ (ప్రాణు లను కొడుకులం 

బుట్టించిరి. అందు మృకండునకు మార్కండేయుండును, (ప్రాణునకు వేదశిరుం 

డను మునియుం బుట్టిరి . భార్గవునకు నుశన యను కన్యయందు కవి యను 

వా(డు పుస్రై. ఇట్లు కర్తమదుహిత లైన కన్యకానవకంబు వలనం గలిగిన 
పుంపు ల్ a a 

+ స్వధర్ము(డు (క); అధర్వణు(డు(చ) స్వధర్మణుండు (ట) *జ త్తి (క); చిత్ర(త) శాంతి(డ) 
శాంత (ద) 
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సంతాన పరంపరలచేత సమ_స్త లోకంబులు పరిపూర్ణ ంబు లయ్యె. ఇట్ట సద్యః 

పాసహరంబును, శేషతమంబు నెన కరమదౌహ్నిత సంతొన(పకారంబు శదా 
అ ర ౧ ధి 

గరిష్టచిత్తుండ వగు నీకుంజెప్పితి. ఇంక దక్ష (ప్రజాపతి వంశం బెణింగింతు.వినుము. 

---ః దక్షప్రజాపతి సంతతి :.- 

వ. వనజజునివలన భవమం, దిన యా దక్ష్షపజాపతికి మను నిజనం 

దన యగు: _ససూతి*సతియం, దనఘా! పదియార్వు రుదయ మందిరి కన్యల్. 

వ. ఇ ట్లావిర్భవించిన కన్యక లందు (క ద్దయు, మె(త్రియు, దయయు, శాంతియు 6 

దుష్టియ(, బుష్టియం, (గ్రియయు, నున్నతియు, బుద్దియు, మేధయు౧ 

దితిక్షయు 6, (పహీయు, మూర్తియు నను నామంబులం గల పదుమువ్వురను ధర్మ 

రాజున కిచ్చె. ఒక్క కన్యక నగ్నిదేవునకు, నొక్కతె బితృదేవతలకు, నొక్కతె 

జన్మమరణాది నివ _ర్తకుం డగు నభవునకుం బెండ్రి సేసె. అంత నా ధర్ముని 

పత్నులయందు శ్రద్దవలన (శుతంబును, మై త్రివలన (పసాదంబును, దయవలన 

నభయంబును, శాంతివలన సుఖంబును, తుష్టివలన ముదంబును, పుష్టివలన 

స్మయంబును, [కియవలన యోగంబును, ఉన్నతివలన దర్చుంబును, బుద్ది వలన 

నర్గంబును, మేధవలన స్మృతియుం దితికవలన కేమంబును, [హీవలన (పశ 

యంబును, మూర్తివలన *సకల కల్యాణగుణో త్పత్తి త్రిస్థానభూతు లగు నరనారా 

యణు లను బుషు లిద్దణును సంభవించిరి. వారల జన్మకాలంబున, 28 

2 * గంధవాహు(డు మందగతి ననుకూలు6 డై వీయె ౩నల్లిక్కూలు విశద మయ్యె 

నఖిలలోక ౦బులు నానందమును దొందె6 దుముల మె దేవదుందుభులు (మోనె. 

గర మొప్ప జలధుల6 *గల(కువ లుడిగెను మించినగతి( (బవహించె నదులు 

గంధర్వ కిన్నర గానముల్ వీతెంచె నప్పరోజనుల నలాస్యములు చెల(గ 

తే. సురలు గురియించి రందంద విరులవాన 

మునిజనంబులు సంతోషముల( జెలంగి 

వినతు లొనరించి రవ్వేళ విశ్వమెల్ల 

బరమ మంగళ మై యొప్పె భవ్యచరిత! 29 

న. ఆ సమయంబున (బహ్మాది దేవత లమ్మహాత్ములకడకుం జనుదెంచి యిట్లని 

స్తుతియించిరి , 

1. వలనను, ఇఅనఘా ! జనించిరి పదార్వు రబ్జాతావ్షుల్ (క. గ.టిడ(+ బు) 9 సర్వగుణో 

త్పతి (క. బి) లి. నయ్యెను దిల్ విశదములుగ (హృ 4. కల(క లడంగను (హ. తిం. వా.) 

ర్, నృత్యంబు లొనరె (హ ) ' 
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౭ 

1. గగనమందుల (క క 
నంబుల మించి గనుండు (ప హ్హ ర్. మనుపొ(త్రి (చ- ద.) కొన్ని (ప్రతులయందు లేదు. 

భార్య యన(గా దగ (తం. హ -) 

శ్రీమహాభాగవతము 

*గగనస్థలిం దోంయ గంధర్వనగరాది రూపభేదము లట్ల రూఢి మెజసి 
యే యాత్మయందేని ?నేపారు మాయచే నీ విశ మిటు రచియింప(బడియె 

నట్టి యాత్మ ప్రకా శార్డ మె మునిరూపముల ధర్ముగృహమున( బుట్ట నట్టి 

పరమపురుష! నసీకు( (బణమిళ్లైదము నది గాక సృష్టి దుష్కర్మవృత్తి 

=. శఏజరుగనీకుండుకొజకు నె న త్వగుణము 
రా Pr.) 

చే సృజించిన మ మ్మిట్లు శ్రీనివాస 
మెన సరసీరుహప్రభ నపహసించు 

4సీ కృపాలోకనంబుల నెమ్మి6 జూడు. dl 

అని యిట్లు దేవగణములు, వినుతింప( గృపాకటాక్ష వీకణములచే 

గని వారు గంధమాదన, మున కేగిరి తం(డ్రిముదము ముప్పిరిగొన(గకా. 82 

ధరణీభర ముడుపుట కా, నరనారాయణులు భువి జనన మనయము నొం 

దిరి యరున కృష్టాఖ్యల ౬ గురు యదువంశముల స_త్త్వగుణయుతు అలగుచుకా, 

మజియు నగ్ని దేవునకు దక్షపుత్రి యైన స్వాహాదేవి యను భార్యయందు హుత 

భోజను లగు పావకుండును,పవమానుండును, శుచియు నను మువ్వురు కొడుకులు 
గలిగిరి. వారివలనం బంచచత్వారింశ త్సంఖ్యలం గల యగ్ను లుత్సన్నంబు 

లయె్య. ఇట్లు పితృ పితామహ యు క్రంబుగా నకోనపంచాళ తృంఖ్యలం గల 

*౪(యగ్నుల కొంకు (బహ్మవాదులచే) యజ్ఞ క ర్మంబులం దగ్ని చెవతాకంబు 

లయిన యిష్టులు దత్త న్నామంబుల చెత. జేయంబడుచుండు. (ఆ యగ్ను లెవ్వ 

రనిన నగ్నిష్వాత్తులు, బర్హిషదులు, సౌమ్యులు, పితలు, ఆజ్యపులు, సాగ్నులు, 

నిరగ్నులు నన నేడు తెజంగు లయి యుందురు. దాక్షొాయణి యగు స్వధ యను 

ధర్మపత్నియందు వారలవలస వయునయు, ధారిణియు నను నిద్దరు కన్యలుద 

యించి, జాన విజ్ఞాస పారగ లగుచు (బహ్మానిష్ట అయి సపరంగిరి. ) “వెండియు, 94 

--- 2 ఈశ్వరునకు దక్ష పజాపతికిని వికోధము సంభవించుట 1! 

దక్ష(పజాపతి తనయియు, భవుని భార్యయు నన6దగు సతి యను లతాంగి 

సతత౦బు పతిభ కి కి సల్ప్చుచుండియు( దనూజాతలాభము నంద (జాల దయ 
ల లో ల TN 

బం) 2. యేపార (హ) 8. జరుగకనె యుండు (వహ) 4. మీ కృపాలోక 
6. యాభవుని 

యభవుని భార్య యన్నం గాందగు (వా) 
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pm 

భర్షునిదెస( జాల6 [బతికూలు( డై నట్టి తమ తం(డిమీ (ది రోషమున(జేసి 

వలనేది తా ముగ్దవలె నిజయోగమార్లంబున నాత్మ దేహంబు విడిచె 

. నని మునీం[దు6డు వినిపింప న మ్మహాత్ము( 

డెన విదురుండు మనమున నద్భుతంబు 

గదుర( దత్కథ విన వేడ్క గడలుకొనంగ 

మునివరేణ్యుని( జూచి యిట్లనియె మతియు, 85 

అధ్యాయము — 9 

. చతురాత్మ! దుహితృవత్సలు(డై న దకుండు దనకూ(తు సతి ననాదరము నేసి 

యనయంబు నఖిల చరాచర గురుడు నిర ్ యరుండు శాంతవి(గహు(డు ఘనుడు 

జగముల కెల్లను జరింప చెవుండు నంచితాత్మారాము( డలఘుమూ రి 

నీఅ'వంతులలోన (శేష్టుండు నగు నట్టి భవునందు విద్వేషపడుట కేమి 

కారణము? సతి దానేమి కారణమున 

విడువరానట్టి (ప్రాణముల్ విడిచ? మజియు 

శ్వశుర జామాత్ళ విద్వేషసరణి నాకు 86 

దెలియ నానతి యిమ్ము సుధీవిధేయ! 

* అని యడిగిన నవ్విదురుని, గనుంగొని మైత్రేయు6 డనియెం గౌతుక మొప్పన్ 

2ఏిను మనఘ! తొల్లి (బహ్మలు, జననుతముగ6 జేయునట్టి సత్రము (జూడకా. 87 

= సరసిజగర్భ యోగిజన సర్వసుపర్వ మునీంద్ర హవ్యభు 

కృ్పరమబుషి (ప్రజావతులు భక్రి మెయిం జనుదెంచియుండ కిన 

_త్రరణిసమానతేజు( డగు దకు(డు వచ్చిన ద త్పభాసదుల్ 
దరమిడి లేచి రప్పుడు పితామహ భర్గులు దక్క నందటజుకా. 88 

. చనుదెంచిన యా దక్షు(డు, వనజజునకు (మొక్కి. భకి వచ తె వసభ్యుల్ 
అలవి షట 

దన కిచ్చిన పూజలు గ్, కొని యర్హాసనమునందు ( గూర్చుండి తగకా, 89 

* తిన్ను6 బోడగని రస్తభ్యు లందజును లేవ 

నాసనము డిగకున్న పురారివలను( 

పస న nC LEONE 

1. శీలవతులలోన (క.చ.ట.బ.) 2. అనఘాత్మ! తొల్లి (క.చ.ట.బ.) $8.న,త్తరిం 
దరుణార్మ. తేజుండగు (క. ట. త. బం) 4. తత్సదస్సులా, దరమున (హ. వా.) 5. సభికుల్ 

(క. జు డ్, బ.) 6. సభికులందయును (ట. జ.) 
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గన్ను గొనలను విస్పులింగములు చెదర. 

జూచి యిట్లను రోషవిస్ఫురణ మెజయ. 4 

తే, +(వినుండు 'మీరలు రొదమాని విబుధ ముని హు 

తాశనాది సురో త్రములార! మోహ 

మత్సరోకులు గావు నామాట లనుచు 

వారి కందతీ కా పురవై రి( జూపి.) 41 

సీ, పరికింప నిత(డు ?దిక్సాల యళోహానీ కరు( డీ (క్రియాకాన్య పరుని చేతం 

గరమొప్ప సజ్జనాచరితమార్గము దూషితం బయ్యె నెన్న గత(త్రపుండు 

మహిత సావి(త్రీసమానను సాధ్వి నస్మ త్తనూజను మృగశాబనేత్ర 

కిననల భూసుర బంధుజన సమక్షమున మర్కటలోచనుండు కరగహణ మర్జి 

తే, జేసి తాశిష్ట భావంబు6 జెందు టాత్మ. 

దలంచి (పత్యుద మాభివందనము లెలమి 

౨నడ్రపకుండిన మానని నన్ను6 గన్న 

నోరిమాటకు( దన కేమి “గోరువోయె ? 42 

en అనయంబు లు ప్ప [క్రియాకలాపుండు మానహీను(డు మర్యాద లేనివాండు 
మత్త ప్రచారం డున్మ త(పియు(డు దిగంబరుండు భూత (సేత పరివృతుండు 

దామస [సమథ భూతములకు నాథుండు భూతి”లి పుం డస్టిభూషణుండు 

నష్టశౌచుండు నుస్మదనాథు(డును దుష్ట కహృదయుండు నుగ పరేతభూ ని 

తే, కేతను(డు వితత (స్ర స్తకేకం డళుచి 

?యెన యితనికి శివనాము( డను (ప్రవాద 

స0మెటులు గలిగె? నశివు( డగు నితని నెటి6గి 

యెటి(గి వేదంబు శూదున కిచ్చినటులు. 48 

వ. ఇతనికి నస్మ త్రనయను “విధిపేరితుండ నై యిచ్చితి. 44 
OTE TY లో గె గ గ ను తోం 

గ ఈ పద్యము క. చే జు దే. ద, బ. ప్రతులలో లేదు. 1.నా మాటి (త) 2. దిక్పాలక 
వరయళో, హనికరుండు (కియాహీనుచేత (క. చ. త. జ. డం శి. సకల భూమీ సురజన సమక్షమున 

హ. వా.) ఓ. శిష్య (హ. తం. వా.) 5. నడువకుండిన మానె వినతుండుగాక (హ) 6. గోర (తం.వా.) 

T. ఉపుం(్రాస్థి (క.చ.ట.బ,డ.) 6. హృదయం డుగగుడును (తం. వా.) 9. యెన తనకొక 

(క. చ. బఎ 10. గలిగె(గాని యశివుండని కాన కెజి(గి (క. ట. త. డ* బ. తం.) 11. విధివ్యత్ప 

(కారంబుగా (ట. త. జు డ. ద. బ. తం.) 
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ర్, అని యిట్టులు (ప్రతికూల వ, చనములు దథిండు వలికి *శర్వు శపింతు 

న్నని జలములు గొని సుస్టల, మునెనిలి చిట్లనియె రోషమున ననఘాత్మా! 45 

ఇత ( డిం(దోపేం[ద పరీ, వృతు( డె మఖసమయమున హవిర్భాగము దే 

వతలం గూడ6గ మహితని, యతి. బొందక యుండు(గాక యని శపియించెకా. 

* ఇటు దతుండు వలి న గరి తవాక్యంబులు వినిందితంబులుగ నుండినను, కేత్రరాంత.. 
౧౧ "తా య్ య 

రంబున వాస్తవంబు లగుచు భగవంతుం డగు రుుద్రునందు ననిందితంబు లై సుతి 

రూసంబున నొప్పె. తదనంతరంబ రుద్రునకు శాపం విచ్చి, దకుండు సదస్య 

ముఖ్యుల చే నకృత్యం బని ని షేధింపబడి,ప్రవృద్దం బయిన [కోధంబుతోడ నీజ 

నివాసంబునకుం జనియె. అంత గికిశానుచర్శాగేసరుం డగు నందికేశ్వరుండు, 

దకుండు నిటలాక్షుని శపియించిన కాపంబును, ఆతనిం బల్కిన యనర్హ వాక్యంబు 

లును విని కోపారుణిత లోచనుం డై యిట్ల ను. ఈ దతండు మ_ర్త్యశరీరంబు 

(శష్టంబుగా. దలంచి, య(పతిదోహి యెన భగవంతునందు భేదదర్శి యె 

యపరాధంబు గావించేె. ఇట్టి మూఢాత్ముండు ద_త్త్వవిముఖుం డగు. మజణియుం 

గూటధర్మంబు లైన నివాసంబుల (గామ్యసుఖాకాంక్షలంజేసి సక్తుం డై యర్హ 

వాదంబు లయిన వేదంబుల చేత నష్టమనషం గలిగి, కర్మతర్మత్రంబు విస్పృతంబు 

చేయుచు, దేహాదికంబు లుపాదేయంబులుగా. దల6చుచు, బుద్దిచెత నాత్మ 

త త్త్వంబు మజచి వర్రించి, సక్కుపాయుంతు స్రీకాముకుండు నగు. ఇదియునుం 

గాక దకుం డచిరకాలంబున మేషముఖుం డగు. అని మతియు, | 47 

అనయంబుకా దనమాసనసంబున నవిద్యక౯ా ముఖ్యత_త్వంబుగా( 

గని గౌరీశు6 దిరస్కరించిన యసత్కర్య్మాత్యు ని దక్షుని 

న్ననువ ర్తించినోవారు సంసరణ కర్మారంభు లై నిచ్చలుకా 

జననం బందుచు6 జచ్చుచుక మరల నోజం బుట్టుచు న్నుండెడుకా, 48 

అదియునుం గాక యీ హరద్వేషు వైన ద్విజు లర్లవాదబహుళంబు లైన 
ర్లు ర రా 

వేదవాక్యంబులవలన మధుగంధసమం బై సన చిత్తకొభంబుచేత విమోహిత 

మనస్కు లె కర్మాసక్తు అగుదురు. మజీయును భక్ష్యాభక్య విచారశూన్యు9 , 
యి తావి షా 

దేహాది పోషణంబుకొణకు ధరియింపబడు విద్యా తపో (వతంబుగల వార 

తె, ధన దేహేంద్రియంబులయందు (బీతింబొంది యాచకులై , విహరింతు రని 
యి 
as nara వ aaa 

i. కపియింతును శర్వుని నని జలములు గొని కర (హ.తం.వా.) 9, నిలిచి యిటులనె రోషమున 

ననఘాత్మా ! (తం, వా.) లి. యథార్థంబున (హృ 4. వాడు, కర్మారంభు(డె ee బుట్టుచు కా 
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నంది కేశ్వరుండు బాహ్మణజనంబుల శపియించిన వచనంబులు విని భృగు 

మహాముని మజణల శపియింపం బూని యి ట్రనియె. £9 

వసుధ నెవ్వారు ధూర్భటి(వతులు వారు 

వారి కనుకూలు రగుదు రెవ్యారు వార 

లట్ట సచ్చాస్త్ర పరిపంథు లె లై నవారు 

నవని పాషండు లయ్యద 'రని శపించె. 50 

అది యెట్ల ౦పేని, 5] 

సకల వర్ణా శ్రమాచార పే ాతువు లోకములకు మంగళమార్గమును సనాత 

నము పూర్వాబుషి సమ్మతము జనార్హన నమూలమును నిత్యమును పద్దమును *బరంబు 

*నార్యపథానుగం బగు వే దమును వ్నిపగణము నిందించిన కారణమున 

నే శివదికయం దేని మధ్యమపూజ్యా. డై భూతపతి దైవ మగుచునుండు 

నందు మీరలు భస్మ జటాస్టి ధార 

ణముల6 దగి మూఢబుద్దులు నష్టశౌచు 

లై నశింతురు పాషండు లగుచు ననుచు 

శాప మొనరించె నా ద్విజస త్రముండు. 59 

ఇ ట్ల న్యోన్య శాపంబులం బొందియు, భగవ దన్నుగహంబు గలవార లగుటం 

జేసి నాశంబు నొంద రై రి. ఆట్టియెడ విమనన్ము.ం0 డగుచు ననుచరసమేతుం 

డై భవుండు చనియె. అంత, 52 

అనభూత్మ! యే యజమందు నర్వ|శేమ( డగు హారి సంపూజ్య (డె వెలుంగు 
జ రిం © ర 

నట్ట యజ్ఞంబు సమ్యగిషధానమున సహన వత్సర ములు నజు( డొనర్ప్బె( 

గర మొప్ప నమర గంగా యమునానదీ యోగంబు గలుగు (పయాగయందు 

నవభృథస్నా నంబు లతిభ కి ( గావించి గత కల్మషాత్ము లె ఘనత కెక్కి 

తగ నిజా్శాశమభూముల. దలంచి వార 

లందజును వేడ్కతో6 జని రనుచు విదురు 

నకును మె(తేయు( డను మునినాయకుండు 

నెబు(గ వినిపించి వెండియు నిట్లు లనియె. 54 
స 

1. శివంబు (హృ వ్ర, ఆర్యపథంబును నగు (క. చ. టు జ.) ల. సంగ, మంబున( (హ) 

4. తమత మాగ్ర్రమ (చ. ట. జ.) 
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అధ్యాయము — 38 

=? దక [పజాపతి యజ్ఞము చేయునపుడు దాక్షాయణి యచ్చటికి బోవుట :--- 

వ. అంత శ్వశురుం డగు దకునకు జామాత యైన భర్షునకు సన్యోన్యవిరోధంబు 

సెరు(గుచుండ నతిచిరం బగు కాలం బరిగె. అంత దకుండు రు[ద్రహినం బగు 

యాగంబు లేనిది యెనను శర్వుతోడి పూర్యవిరోధంబునను, బర మేష్టికృతం బై న 

సకల (పజాపతివిభుత్వ గర్వంబుననుం జేసి *((బహ్యానిష్టు లగు నీశ్వారాదుల 

ధిక్కరించి) యరు[దంబుగా వాజపేయసవనంబు గావించి, తదనంతరంబ బృహ 

స్పృతిసవన నామకంబై న మఖంబు సేయ నువ[క్రమించిన నచ్చటికిం (గమంబున, 

చ. కర మనుర క్రి న మ్మఖము గనొను వేడుక దొంగలింప6గా( 

బరమముని ప్రజాపతి సుపర్వ మహర్షి వరుల్ సభార్యు లె 

పరువడి వచ్చి యందజు శుభస్థితి దీవన లిచ్చి దక్షుచేం 

బొరి(బొరి నచ్చటకా విహితపూజల నొందిరి సమ్మదంబుసకా. 56 

తే, దక్షతనయ సతీదేవి డవిలి యాత్మ 

సదనమున నుండి జనకుని సవనమహిమ 

గగనచరులు నుతింప నా కలక లంబు 

ఏని కుతూహల మొప్ప గగనము. జూడ. ర్ 

వ. ఆ య్యవసరంబున త దుత్చవదర్శస కుతూహలు లై సర్వదిక్కులవారును 

చను సమయంబున, 58 

సీ తనరారు సవరత్న జాటంకరోచులు చెక్కుటద్రములతో ( జెలిమిసేయ 

మహనీయ తపనీయమయ పదకద్యుతు లంసభాగంబుల *నావరింస 

సంచిత చీనిచీనాంబర (వథభలతో 'మేఖలాకొంతులు మేలమాడ 

జంచల సారంగ చారు విలోచన్యప్రభలు నల్లిక్కు.ల( (బబ్బికొనంగ 

తే. మించువేడుక భ ర్భృసమేతముగను 
మానితము లైన విమాసయాన 

అగుచు నాకాశపథమున నరుగుచున్న 

ఖచర గంధర్వ కిన్న రాంగనల జూచి. 59 

* తా. ప. (ప్రతులయందు లేదు. 1. కుతూవలయె వినువీథి( జూడ (చ); కుతూహలిని యయి 
విన్వీథి. జూడ. (తం);...... విన్వీథి( జూడ (వా) 2. నాదరింప (క.ట,త.జ,డ.) 8. చంచల 
లోచన (చ. త. జ. డ.) 
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, సతి దనపతి యగు నా పశు, పతిం జూచి సముత్పుకతను భాషించె( (బజా 

పతి మీ మామ మఖము సు, [వతమకి నొనరింపుచున్న 'వా(డని వింటికా. 60 

* కొవననా య్యజమునకు, నీ విబుధగణంబు లర్ధి నేగెద రదిగో! 

దేవ! మన మిష్పు డచటికి, బోవలె నను వేడ్క నాకు. బుకైడు నభవా! 61 

ఆ యజ్రముం గనుంగొనంగా, నా యనుజలు భక్తి ( (చాణనాథులతోడ౯ా 

బాయక వతురు మనముకా, బోయిన నే వారి నచట. బొడగన౦ గల్లుకా. 62 

. జనకుని మఖమున కరిం, జన నీతో. చారిబర సంబికములచే, 
G@ oR; చో 

దనరిన భూషణముల. గై, కొన వేడ్క జనించె నీశ! కుజనవినాశా! 63 

క, నాతోడను స్నేహము గల, మాతను6 ద త్చోదరీసమాజము బుషిసం 

వ, 

ఘాత కృత మఖ సమంచిత, కేతువు గన వేడ్క గగనకేశ! జనించెకా 64 

ఆదియునుం గాక దేవా! ఈ(మహ్మాశ్చర్యకరం బై *( గుణ(త్రయాత్మకం బు 

(పపంచంబు భవదీయ మాయా వినిర్మితం బగుటంజేసి నీకు నాశ్చర్యక రంణు 

గాదు. అయినను భవదీయ త త్వం బెజుంగ(జాలక కామినీ స్వభావంబు గలిగి 

కృపణురాల నై మదీయ జన్యభూమి( గనుంగొన ఎనిచ్చయించితి. ఆని 

వెండియు నిట్లనియె, 65 

ముదమున కిద న్మఖోత్సవ విభూతి. గనుంగొన *దివ్యకామినుల్ 

_ పదువులు గటి భూషణ విభాసిత లె నిజనాధయు క లె 
' (ఆని) - యా wD ఇ 

మదకలహంస పాండుర సమంచిత దివ్యవిమానయాన లై 

యదె చనుచున్న వారు గను మ్యభపథంబున నీలకంధరా! 66 

. అనఘా! విను లోకంబున, జనకుని గేహమున. గలుగు సకలనసుఖ౨బుల్ 

దనయలు జని సం(పీతికా, గనుంగొన కెరీతి నిల్చు? గాయము లభవా! 67 

. అనయము. బిలువక యుండకా, జన ననుచిత మంటివేని జనక గురు సుహృ 

జ్ఞననాయక గేహములకుం జనుచుందురు పిలువకున్న సజ్జను రల భవా! 68 

ఆని మజియు నిట్లనియె. దేవా! నాయందు [బసన్నుండ వై మదీయ మనో 

రథంబు( దీర్చ నరు రుండవు. సమధికజ్జానంబు గల నీచేత నేను భవదీయ దేహాం 

బునం దర్హంబున ధరియింపం బడితి, అట్టి నన్ను నన్నుగహింప వలయు. ఆని 
పట టెం 

1 వాడట వించే (డ ) హతా. ప. _పతులయందు లేదు. 2. నాసచేసితినని (చ. టం త.) 

లి తన్మఖోద్భవ (క. ట. త. ప. హ. తం. వా.) 4. నన్యకామినుల్ (హ. తం. వా.) ద్. జనుటను 

చిత మంటివేని (చ. త, జ); జనుటుచితమే యంటివేని (బ) 6- లనఘా (చ. త. జ. డ. తం.) 



చతుర్గ స్కంధము 817 

ప్రార్థించిన మందస్మిత వదనారవిందుండగుచు "జగ తృష్టల సమకంబున 

దకండు ద న్నాడిన మర్మభేదంబు లైన కూహక వాక్య సాయకంబులం 
దలంచుచు ని ట్లనియె. 69 

కల్యాణి! సీమాట కడు నొప్పు బంధువుఠల్ పిలువకుండినను సం (ప్రీతి( జనుదు 

రంటివి యది లెస్స యైనను దేహాభిమాన మదమున నమర్ష మునను 

గడ6గి యారోపిత ఘన కోపదృష్టులు గారెని పోందగు6 గాని వినుము 

వినుత విద్యా తపో విత వయో రూప కులములు సుజనులకును గుణంబు 

లివియ కుజనులయెడ దోష హేతుకందబు 

లె వివేకంబు చెజుచు మహాత్ములె న 
యి వూ 

వారి మాహాత్మ్య మాత్మగర్యమున౦ జేసి 

జడులు వొడగాన(6జాలరు జలజనే(త్ర! 70 

విను మట్టు కుటిలు లగు దు,ర్హనుల గృహంబులకు బంధు సరణిని టబోవకా 

జనదు వినీతుల కది కడు, ననుచిత మై యుండు నింతి! యది యెట్లనినకా, 71 

కుటిలబుద్దు లైన కుజనుల యిండ్లకు, నారు లేగ వా రనాదరమున 

టొమలు ముడివకంగ భూరిరోషాకులై , చూతు రదియు(గాక సుదతి! వినుము. 

సమద రిపుప్రయు క్ర పటుసాయక జర్జరితాంగు( డయ్యు దుః 

ఖమును దెజంగి నిద గను. గాని కృశింప6డు మానవుండు నో 

యుమ! విను మిష్టబాంధవ దురుకులు మర్మము లంట నాట. జి 

త్రమున నహర్నిశంబు పరితాపము నొంది కృశించుకిచాడ్పునకా. 178 

విను ముత్కాష్టుం డగు ద,క్లునికి? దనూభవలలోన6 గూరిమి సుతవై 

నను నా సంబంధంబున, జనకునిచే( బూజ వడయ. జాలవు తరుణీ! 74 

అది యెట్లు? అతనిచేత భవ త్సంబంధంబునం జేసి పూజ బడయమికి నతనికి 

నీకు విరోధంబునకు హేతు వెట్టిది? అని యంటివేని, 75 

* “ఏనిరహం౦కార నిర స్పదోష సుజ నానీం ద్యోల్ల ఫనతీీ రి గాం 

దటు కామించి యశ క్తులై మనములకా దందహ్య మా నెందియా 

మాయ ఖా బ్బ బయ మా 

1. (బహ్మసమక్షం బున (చ); (బహ్మల... ... (ట. తం) కి. రంటి విదియ కెస్స (తం. వా.) 

ల్, నెప్పుడుకా (హ. తం. వా.) 4. విను లోకోత్క్బృష్టుండు ' (తం. వా.) ర్. నిరహంకార మహత్స 

మృ ద్ధి (చ. త. ప, హు నిరహంకార నిర స్తపాప (తం. వా.) 6. కీ ర్రియకా, ధరం గామించి (హృ 
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తురులై 'యూరక మచ్చరింతురు మహాళ్ముం డీశ్వరుం డైన యా 
హరితో బద్దవిరోధముకా దొడరు చె త్యగ్రేణి చందంబునకా. అం Sp) 

అదియునుం గాక సీ వతనికిం (బత్యుత్తా నాభివందనంబులు గావింపకుండుటం 

జేసి యతండు దిరస్క్యృూతుండయ్యె, అంటివేని, లోకంబుల జను లన్యోన్యంబును 

(బత్యుత్రా నావినందనంబులు గానింతురు. అదియ ప్రాక్డొ అయినవారు సర్వభూ 

తొంతర్యామి యెన సరమపరుషుండు నిత్యపరిపూర్ణుండు గావున గాయిక 

వ్యాపారం బయు క్రం బని, త దుదే శంబుగా మనంబునందు సమనస్తారాదిక ంబులు 

గావింతురు. కాని దేహాధిమానంబులు గలుగు పురుమలందు( గావింపరు, కాన 

నేనును వసుదేవశబ్లవాచ్యుండు శుద్దస_త్త్వమయుండు నంతకరణంబునందు 

నావరణ విరహితుండు నై (ప్రకాశించు వాసుదేవునకు నా హృదయంబున 
ఉద్య అడ (వ జ a న్యూ లో శ వవ; = pe) గ ల అ 

నమస్కరింపుచుండుదు. ఇ ట్లనపరాధి యైన నన్ను6 బూర్వంబున (బ్రహ్మలు 

సేయు స్మతంబునందు దురు కుఐం షస పరాథభవించి మ దేఇషియెన దతండు భవ న దు 

జ్ఞనకు ( డైన నతంయడషును ద దనువర్తను అయిన వారలును జూడ (దగరు. కావున 

మ ద్యచనాతిక్రమంబుం జేసి యరిగిజివేని యచట సీకు(। బరాభ వంబు సం(ప్రా 

పంబగు. లోకంబున బంధుజనంబులవలన 6 బూజపడయక తిరస్తారంబు నొందుట 

చచ్చుటయ కాదే? యని పలికి మశియు భవుండు పొమ్మని యనుజ్ఞ యిచ్చిన 

నచ్చట నవమానంబునం జేసి యకుభం బగు ననియు, నిచ్చటం బొమ్మనక నివా 

రించిన మనోవేదన యగు ననియు మనంబునం దలపోయుచు నూరకుం డె నంత, 

అధ్యాయము ఫొ 

సతి సుహృదర్శ నేచ్చా (ప్రతికూల దుఃఖస్వాంత యగుచు నంగములు వడ(క 

నందంద దొరయెడు నశుపూరంబులు గండనాగంబుల6 గడలు కొన(గ 

నున్నత _స్తనమండ లోపరి హారముల్ వే(డినిట్లూర్చుల వెచ్చం గంద 

నతిళోక రోషాకు లాత్యంత దోదూయమాన మె హృదయంబు మల (గుచుండ' 

2మతియు ( గుపితాత్మయె స్వసమానరహితు 

నాత్మ దేహంబు సగమిచ్చినట్టి ధవుని 

విడిచి మూఢాత్మ యగుచు న వెలది సనియె 

జనకు6 జూచెడి వేడుక సందడింప. 7§ 
CCRC బబ బ్బ మ స స మి 

1. కొందజు (హ) 2. మహిత కుపితాక్షియె (క. చ. త. డ ద.) 



చతుర 
థి 

వ, 
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ఇ ట్లతిశీఘ గమనంబున, 79 

సీ, మానిని చనుచుండ మణిమన్మదాది సహ్మస్ర సంఖ్యాత రు(ద్రానుచరులు 
యక్షులు నిర్భయు లై వృషభేం(ద్రుని ము న్నిడుకొనుచు న మ్ముదిత దాల్చు 
కందుకౌంబుజ శారికా తాశవృంత దర్పణ ధవళాతప|త (ప్రసూన 

మాలికా సౌవర్ణ మణివి భూషణ ఘనసార కసూరికా చందనాది 

, వస్తువులు గొంచు నేగి శర్వాణిం గదిసి 

శంఖ దుందుభి వేణు నిస్వనము లొప్ప 

మానితం బెన వృషభెం|ద్రయానం జేసి 
Qe 

యజభూమారులె యరి నరిగి యరిగి. 80 
జః గర ఢా 

ముందట, 

చ. మనమున మోదమందుచు ?నుమాతరుణీమణి గాంచె దారు మృ 

త్క-నక కుళాజి నాయస నికొయ వినిర్మిత పా(త్రసీమము 

న్ననుపమ వేదఘోష సుమహ త్పపబంధన కర్మభూమముకా 

ముని విబుధాభిరామము సముజ్ఞ్వల హోమము యాగధామముకా. 82 

ఇటు గనుంగొనీి యజశాలం (బివేశించిన, 83 
గొ జః 

= చనుదెంచిన య మ్మగువను, జననియు సోదరులు దక్క సభ. గల జను లె 

ల్లను దకువలని భయిమున, ననయము నపు డాదరింప రై రి మహాత్మా! 81 

. మజీ తల్లియు. బినతల్లులు, పరిరంభణ మాచరింప6 బరితోష్మాళుల్ 

దెరంగ6గ డగ్గు త్తికతో, సరసిజముఖి సేమ మరయ సతి దా నంతకాం 85 

జనకుం డవమానించుట, యును సోదరు లర్జి( దనకు నుచిత (క్రియ( జే 

సిన పూజల నుదక శో, భన మరసిన మాటుమాటం బలుకక యుండెకా. 86 

ఇట్లు తకండిచేత నాదరి౩ప( బడని థై విభుం డైన యాశ్వరునందు నాహ్వాన 

క్రియా శూన్యత్వ రూపం బైన తిరస్కారంబును, నరు ద్రభాగం బైన యజ్ఞం 

బునుం, గనుంగొని నిజ రోషానలంబున లోకంబులు భస్మంబు సేయం బూనిన 

తెజంగున నుదేకించి, రుద్రవిద్వెషియుల (గ్రతుకర్మాభ్యాస గర్విపుండును నగు 

దక్షుని వధియింతు మనుచు లేచిన భూతగణంబుల నివారించి, రోషావ్య కభాష 
ణంబుల నిటనియె. లోకంబున శరీరధారు లె జీవులకు. వియాత్మకుం డన 

౧ న్ా (౮ ర్లు 
న జ జ స వ మ ఖల ( 

1. యజ భూమారమున కరి (చ-ట. డ, బం) వ రమణీమణి (చ. త. డ్.) వ. చారు 
గో గ్ థి 

(మహ. తం. వా) 
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1. నిందించుట కార్యంబుగాదు (హం. తం. వా. క. జ. దబ) 8. మజిగడు (హ 
వీ. యతిముతి జరణాబ్దయుగ ము న హూ 

* తదేవ శోభనమ్-మూలము(4-18) అతోసత్సు మహన్నిందన మేవ ఉచిత మిత్యర్థ:-వ్యాఖ్య. 

(శ్రీమహాభాగవతము 

యీశ్వరునకు ౬ (బియా(పియులు, నధికులును లేరు, అట్టి సక లకారణుండు 

నిర్మత్సరుండు నై న రు(డ్రునందు నీవు దక్క నెవ్వండు (ప్రతికూలం బాచరించు? 

ఆదియునుం గాక మిముదోటినారలు పరులవలని గుణంబులందు దుర్గణంబు 

లన యాపాదింతురు. మతియుం గొందజు మధ్యను లయినవారలు పరుల 

గుణంబులయం౭దు దోషంబుల నాపొదింతురు. కొందటు నాధువర్తనంబు గల 

వారలు పరుల దోషంబుల నైన గుణంబులుగా ననుగహింతురు. మజియుం 

గొంద జు తమో త్రములు పరులయందు దోషంబుల నాపాదింపక తుచ్చ గుణం 

బులు గలిగినను సద్ద్గుణంబులుగా 6 గై. కొందురు. అట్టి మహాత్యులయందు నీవు 

సబుద్ధిం గల్చించితివి. అని వెండియు నిట్ల ను. మహాత్ము లగువారల పొద 

ధూళిచే నిర స్త (ప్రభావు లై జడస్వభావంబుగల దేహంబు నాత్మ యని పల్కు 

కుజను లగువారు మహాత్ముల నిందించు 'టాళశ్చర్యంబు గాదు. ఆదియు వారి 

ఒర నుచితం బగు, ఆని వెండియు ని ట్ల నియె, 87 

+ అనయంబు శివ యను నకరద్యయ మర్ధి వాక్కున6 బలుక భావమున6 దలంప 

సర్వజీవుల పాపసంఘముల్ చెడు నట్టి మహితాత్మునందు నమంగళుండ 

వగు నీవు విద్వేషి వగుట కాశ్చర్యంబు నందెద వినుము నీ వదియు. గాక 

చర్చింప నెవ్వని చరణపద్మంబుల నరసి (బ్రహ్మానంద మను మరంద 

మతులభ కీ ని( దమ హృదయంబు లనెడి గా 

తుమ్మెదలచేత( (గోలి సంతుష్టచి త్తు 
లగుదు రత్యంత విజ్హాను లట్ల దేవు 

దః లు 
నందు (దోహంబు చేసి తేమందు నిన్ను ? 

. ?మతియును న మ్మహితాత్ముని, *చరణ సరోజాతయుగము సకలజగంబుల్ 

*నెజి. గొలువ(గోరు కోర్కులు, దరమిడి వర్షించు నతని. దగునే తెగడ౯ా?88 

పరయ జితాస్టిభస్మ నృకసాల జటాధరు (డుకా బరెత భూ 

చరు(డు పిశాచయు కు డని శర్వు నమంగళు6గా6 దలంప 6 

వ్యరు నొక( డీవు దక్క మట్ వాక్పతిముఖ్యులు న మృహాత్యు స 

చ్చరణసరోజ 'రేణుపులు సమ్మతి. దాలురు మ _స్తకంబులకా. ర్ట] 

) 
) జిల జగంబుల్ (హృ శీ. నెశీ గోరిన కోరికలం ( 
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చ, నెలకొని ధర్మపాలన వినిర్మలు భర్షుం దిరస్కరించు న 

క్క_లుషుని జిహ్యం గోయ( దగు6గా కటు సేయగ నోపండేనిం దా 

దొలియుట యొప్పు రెంటికి (బ్రభుత్వము చాలమి( గర్హరంధముల్ 
బలువుగ మూసికొంచు6 జన6 బాడి య6 టందురు ధర్మవర్తనుల్. 91 

రన్ అది గావున, రి రచి 

మ. జను( డజ్ఞానమున౯- భుజించిన జుగుప్పం బైన యన్నంబు స 

యఃన వెళి ౦చి పవి(తు( డె నగతి దుషాతుుండ టె యీ శ్వరు౯ా రగ తాస్సి అ బౌఠో వి 
ఘను నిందించిన నీ తనూభవ యనంగా నోర్వ పీ హేయ భా 

జన  మైనట్లి శరీరముకా విడిచి "కా స్వచ్చుద్ది 2 పాపించెదకా, 93 

క్ 
అదియునుంగాక దేవతల కాకాశగమనంబును, మనుష్యులకు భూతల గమనంబును 

నె స్వాభావిక ంబు లై నట్లు (పవృ శి నివృత్తి లక్షణ కర్మంబులు రాగ వైరా 

గ్యాధికొరంబులు గా వేదంబులు విధించుటజేసి రాగయుకు లై క ర్మతం[(త్రు 

లైన సంసారులకు వె వై రాగ్యయుకు ల లె యాత్మారాము లై = న యోగిజనులకు 

విధి నిషేధ రూపంబు అయిన వైదిక కర్యంబులు గలుగుటయు, లేకుండుటయు 

బు లగుట (జేసి స్వధర్యనిష్టుం డగువాని నిందింపం జనదు. ఈ యుభయ 

శళూన్యుండు, (బహ్మభూతుండు నైన సదాశివుని. (గియాళూన్యుం డని 

నిందించుట పాపం బగు. తండ్రీ! సంకల్ప మాత్ర (ప్రభ వంబు లగుటంజేసి మహః 

యోగిజన నసేవ్యంబు లైన యస్మదీయంబు లగు నణిమా ద్య్యషైశ్వర్యంబులు 
యా 

te 

సీకు సంభవింపవు. భవదీయం బగు నై శ్వర్యంబులు ధూమమార్ష (పవృతులె 
రం ౯ a వావ మా 

యాగాన్న భోక్తలై న వారిచేత యజ్ఞశాలయందె చాల నుతియింపంబడి యుండు 

గాన వీమనంబున నే నధికసంపన్నుండ ననియు( జితాభస్కాసిధారణుండె న 
cra Qe 

రు[దుండు దరి(ద్రుం డనియును గర్వింపం జనదు, అని వెండియు నిట్లనియె, 

ఊఉ. నీలగళా పరాధి యగు నీకు దనూభవ నౌట చాలదా? 

చాలు. గుమ_ర్హ్య! నీదు తనుజాత ననకా మది సిగ్గు ప్పుమైడి 
కిన్నేల, ధరకా మహాత్ములకు నెగ్గి నరించెడి వారి జన్మముల్ 

గాలుపనే; తలంప జనకా! కుటిలాత్మక! యెన్ని చూడ (గక. 95 

చ. వర వృషకెైతనుండు భగవంతు (డు నైన హరుండు నన్ను నా 

దర పరిహాస వాక్యముల దక్షతనూభవ! యంచు. బిల్వ నేం 
మప మ స టట టో | 

*. ధాస్వచ్చుదై వాజిల్లెదకా (హ.తం.); 2. శుద్ది. దాటి ల్లైదకా (వా) 5. జాల ధరకా మహాత్ము 
ఊడ య (అ ae) | 

అక, జయ్యిన నెగొనవంచు జన్మ ముల్ (హ.) 
h 

[21] 
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బురబుర( బౌక్కుంచుకా ముచము( బౌందక నర్వడచః స్మితంబులకా 

దొఅ(గుదు న తనూజ నను దుఃఖమకంపెను జచ్చు టొప్పగుకా. 96 

వ. అనీ యిట్లు యజ్ఞసభామ ధ్యంబున విరోధి యన దత్తు నుదేశించి చి పలికి, కామ 

(కోధాది శత విఘాతిని యగు సతీదేవి 'యుదజు శ్రఖి యె, జలంబుల నాచ 

మనంబు చేసి, శుచి యె మౌగంబు ధరియించి, జితాసన యె భూమియందా సీన 

యగుచు యోగమారంబునం జేసీ శరీరత్యాగంబు సేయం దలంచి, 7 

సి. వరుస6 [వ్రాణాపాన వాయునిరోధంబు గావించి వాని చెకముగ నాధి 

తలమున6 గూర్చి యంతట నుదానము దా6క నెగయించి బుద్దితో హృదయపద్మ 

మున నిల్చి వాని మెల్లన  గంఠమార్లమునను మతి భూమధ్యమున వసింస( 

జేసి శివాం(ఘి రాజీవచింతనముచే నాథుని దకగా నన్యంబు6 జూడ 

తే, క మ్మహాత్ముని యంక పీఠంబునందు 

నాదరంబున నుండు దేహంబు దత్తు 

వలన రోషంబునను విడువంగ6 దలణి 

తాలి దనువున ననిలాగ్ని ధారణములు. 98 

వ. ఇట్లు ధరియించి గతకల్మషం బైన దేహంబు గల సతీదేవి నిజ యోగసమాధి. 

జనితం బె న వహ్నిచేంద తణంబ దగ యయ్యె నంత. 99 
యు న్! ఢా 

క. ఆది గనుగొని హాహా రవ, మొదవ(గని బ్లనిరి మానవులు6 (ద్రిదళులు నీ 

మదిరాకీ యకట! దేహము, వదలె6 గదా!  దక్తుతోడి వైరము కతనకా. 100 

వ. మజీయు ని ట్లనిరి. 101 

సీ, సకల చరాచర జనకు( డై నట్టి యీ దక్షుండు దన కూర్మితనయ మాన 

వతి పూజనీయ యీ సతి దనచే నవమానంబు నొంది సమకమందు( 

గాయంబు(దొజ(గంగ6 గనుంగొనుచుస్న వా( డిట్ట 3దురాత్యుడెం దెని ( గల డె? 

యనుచు జి త్తంబుల నాశ్చర్యముల6 బొంది రదియును గాక యిట్ల నిరి యిట్టి 

తే, దుష్టచిత్తుండు (బహ్మబంధుండు నైన 

యీత6 డనయంబు దా నపఖ్యాతింటొందు 

నింద పడి మీ(ద దుర్గతి జెంచు(గాక 

యనుచు జనములు పలుకు న య్యవసరమున. 102 

1. (ప్రతికూలుండగు (హ. ఈ. వా.) ఏ. ధ్వని, వొదలంగ (వా) లి, దౌరాత్మ్యు మెందేని 

గలదె (తం) 



(౫ 

) 

గావివవ2 నతి (క. చుడు .త.జంబ.) లి. పలాయన మగుటయ (చ. 

స్కంధము 828 

ఇట్లు దకీకాగ్నియ దు వేళ్చిన నందు (*(దవం బటొనరక్చి, సోమలోక బుననుండు 

సహ(సన్రసన-ఖ ప్రలుగల్ర బుభుగామధేయు తె లైన దేవత లుదయించి, (బహ్మతేజంబు 

నం చేసి చెపవిమాన కై లై యబ్యుకంబులు నాధనంబులుగా ధరియించి, రుద్ర 

వార్ష దులొ న [పము ఏహ్య గణంబుల6 చాట ఎదోలిన, వారును పరాబితు 8 డి, 

తదనంతరంబ నారదువలన భవుండు *(దం(డిచె నసత్క్బృతురా లగుటంజేసి ) 

భవాని పంచత్వంబు నొందుటయుం (బమథగణంబులు %( బుభునామక దేవత 

లచే *బరాజితు లగుటయు విని, 106 

—: శివుడు వీరభదునిచే దకీయజ్ఞంబు ధ్యంనంబు చేయించుట :-- 

ఆద్యుం డు(గు(డు నీలక6ఠరు( డిభదె తారాతి దపోమం డె 
౬ ఈ 696 అ ౬ 

మాద్యద్భూరిమృగెం (ద మూషమున ఫీమ(ప్రక్రియకా నవ్వ్యుచుకా 

విద్యుద్యపహ్నా శిఖా సముచ్చయరుచికా వెల్లాందు చంచజ్జ్ఞట౯ 

సద్యః [కోధముతోడ( బుచ్చి వయిచెకా కాచ్యక మధ్యంబునకా. 108. 

ఇటు పెజీకి వెచిన రుదుని జటయందు, 107 
చాలా యా 

అధాంయము _ ౫ 

అ(భంలి హాద(భ్ర విభ మా(భ(భమ కృ స్నీల దీర శరీర మమర( 

(బజ్వల జ్వలన దప జ్యాలికా జాల జాజ్వల్యమాన కేశములు మెజయ'. 

జండ ది గ్వేదండ శుండాభ దోర్తండ నాహ్మసధృత హాతిసంఘ మొప్ప 

వీక్షణ ణ(త్రయ లో క వీక్షణ ద్యుతి లోక పక్షణతతి దుర్నిరీక్ష మగుచు ౬ 

(గకచకఠిన కరాళదంషిలు వెలుంగ 
న్ 

ఘనకపొా లాగి వనమాలికలును దగ 

మ య క న జ TNT NNN NON 

క్ అవాయు 

మేం గడాధారబువై (చ. ఈత.డ, వబ. 
అవీ 



శ్రీల్లి4 శ్రిమహాభాగవతము 

నఖిలతోక భయంకరు6 డగుచు వీర | 

భ్మద్రు (6 డుదయించె మాజటరు[ద్రు( డగుచు. 108 

తే. వీరభ(దుండు 'విహత వి ద్వేషి భ(ద్రు( 

డగుచు దన వేయిచేతులు మొగిచి వినయ 

మెస6గ నే నేమిసేయుదు ? నెబు(గ నాకు 

నానతిమ్మన్న నతని క య్యభవు( డనియె. 109 

చ. గురు భుజకౌర్య! భూరి రణకోవిద! మ దృటకోటి కెల్ల నీ 

వరయ వరూథినీవరు(డ వె చని యజ్ఞముగూడ దతునీకా 

బరువడి [దుంపు మీ వచట (బాహ్మణతేజ మ జేయ మంటి వే 

నరిది మ దంశసంభవుయశ వె తగు నీకు కినసాధ్య మె య్యెడకా ? 119 

వ. అని కుపితచితుం డె యాజాపించిన నట కాక యని, 111 
pan) యా కా ౧౧౫ 

చ. అనఘు(డు ర్నుదు. జేరి ముదమార. [(బదక్షిణ మాచరించి వీ 
డని యనివార్య వేగమున( గుంభిని (గక్కదలకా యళ ంయుళ 

ధ్వని మణినూపురంబులు పదంబుల (మోయ (గ భీషణ(ప్రభల్ 

దనర (6 గృతాంతకాంతక శిత స్ఫుట శూలము. బూని చెచ్చెరకా. 112 

చ, సరభసవృత్తి న ట్లరుగు నెన్య పదాహత “ధూత ధూళి ధూ 

సరిత కుబేరది కృటము సభ్యులు దకు(డు( జూచి యెట్టి భీ 

కరతమ మం చనం దమము గాదు రజఃపటలం బటంచు *ని 

'వ్వెజపడి పల్కి. రాత్మల వివేకవిహీనత( బొంది వెండియుకా. క్రి 

రికో _ ఈ ధూళి పుట్టుట కెయ్యెది హేతువో? విలయసమీరమా? పొలయ దిపుడు 

ప్రాచీనబర్హి ధరాపతి మహితో[గ శాసనుం డి పుడు రాజ్యంబు నేయ 

జోరసంఘములకో రారాదు మణి గో గణాళి రాకకు సమయంబు గాదు 

కావున నిప్పుడు గల్పావసానంబు గాంటోలు6గా కటు గాకయున్న 

తే, రని ట్టి యౌొత్పాతికరజ మెం దేని6 గలదె? 

యనుచు మనమున భయమంది రచటి జనులు 

1. నిహత (చ. జ. డ. ద. బ.) 2. బరిపరిసేసి (జ. తం.) 8. నసాభ్యమున్నదే (క. చ. 
త. జ. డ. ద. బ.) 4. పాదధూళి (హ.తం.వా.) రీ. న,చ్చరియము నొందిరాత్యల విచక్షణతా 

రహితాత్యులై కడున్ (హ) 6. ఇట్టి యత్స్వాత జనక మెందేని గలదె (క.బ.) 



చతుర స్కంధము 825 
థ్ 

(కచ 

సురలు దకుండు నంత (పసూతిముఖ్య 

లెన భూసురకాంత లి ట్ల నిరి మణియు,. 114 

తన కూ(తులు సూడ నిజ, తనయను సతి ననపరాధ. 'దగవే ది సె 

గొనరించిన యీ దథుని, ఘన పాపవిపాక మిదియు6 గాందగు ననుచుకా. 115 

వెండియు ని ట్ల నిరి. ?కుపితాత్యుం డై న దకుండు దన కూంతుతో విరోధంబు 

చాలక జగత్సంహార కారణుం డెన రు(దునీం (గోధింపంజేనె న మ్మహాత్ముం 
యై 

'డెంతటివా6 డం టీని (పళయకాలంబున, 116. 

సుమహిత నిశిత (తికూలా(గ కిసం(పోత నిఖిల దిక్కరిరాజ నివహు( డగుచు. 

జటులో[గ నిష్ణర _సనిత గంభిరాట్టహాస నిర్చిన్నాఖీలాశు(. డగుచు 

భూరి కరాళ విస్పార దంషాహతి పతిత తారాగణ (పచయు. డగుచు 

వివిధ హేతిివ్రాత విపుల (ప్రభాపుంజ మండిత చండ దోర్లండు( డగుచు 

వికటరోష భయంకర (భుకుటి దుర్ని 

రీక్ష్య దుస్సహ తేజోమహిమ( దనర్చి 

ఘన వికీర్ణ జటాబంధ కలితు6 డగుచు 

నఖిల సంహారకారణు( డె నటించు. 11/7 

- ఆటి దేవుని((దిపుర సంహారకరుని( 

జంద్రశే శెఖురు సద్ద్గుణసాంగద్రు నభవు 

మనము రోషింప శేసిన మంగళముల( 

బొందవచ్చునె ? పద్మగర్భునకు నై న. 118. 

= అనియి వ్వెధంబున భయ విహ్యల లోచన లె పలుకుచున్న సమయంబున 
రా 

మహాత్ము౦ డై న దతనకు భయావహంబు లై, సహ్మససంఖ్యాతంబు లైన 

మహోత్పాతంబులు భూనభోంతరంబుల6 గానంబడుచుండె. ఆ సమయంబున 

రు(దానుచరులు *నానావిధాయుధంబులు ధరియించి, కపిల పీత వర్ణ ౦బులు 

గలిగి వామనాకారులు మకరోదరాననులు నై యజ్ఞ శాలా (పదేశంబునం. 

బరువులు వెట్టుచు( గదియంజనుచదెంచి దక్షొధ్వర వాటంబుల విటతొటంబు. 
యయ య నా బా బాబ క బా WO జ హా క యు Tw న 

1.  దగవిబీయిద్లి, గొ నరించిన (తం.వా.) బి కుటిలాత్ముండై న (క.చ.జ.) లీ. కుంఠిత 

_ త. జ. ద. బ. ) “న్య శూల po దిగ్గజేం_దఃో (ర5- -10) “స్వ శూలస్య సూచ్యాః' 

అ ఆక్చితాః (పోతాః; దిగ్గజేర్యదా యేన, (వ్యా) 4. నానావిధ సాధనంబులు (క.చ.బ.) 



శ్రీ26 

తే, 

వస్యశాలయు, నందుల నొంద జాగీ 

నాలయు (గొందజు మహానససగ్భహంబును విధ్య్వంసంబులు గావించికి,మియు( 

గాంచణు యజ్ఞిబా గ్రంబుల సిగ్నులం జఅచిరి. వెండియుం గెండణు 

హోవమాగ్ను లార్చిరి. పడంపడి కొందజు పోమకుండంబులయందు మూ (కం 

బులు విడిచికి. కొంద జు త్రరవేదికా మేఖలలు (దెంచిరి. కొందజఖు మునుల 

వాధించిరి. కొందజు ద త్చత్నుల వెజపించిరి. మజికొందజు దేవకానిరోథధంబు 

గావించిరి. అంత మణిమంతుండు భృగువును, వీరభ్యద్రుండు దకుని,జండీకుండు 

పూషని, భగుని నందీశ్యరుండును బట్టిరి. ఇ వ్విధంబున సదస్య దేవ బుత్వి 

జ్నీకాయంబుల శిలల జువ్వియు, జానువుల( బొడిచియు, గఅచెతుల నడిచి ంయు( 

వెగూర్చరంబుల6 బౌడిచియు, వివిధబాధలం బజచిన వారు కాందిశీకులై యెక్క 

డెక్క డేనియు, జనిరి. మరియును, 119 

మును దతి6 డభవు6 బలుక(గం గనుగీటిన భగుని( బట్టి కన్నులు పెకలిం 

చెను నందిశ్వరు. డచ్చటి, జనములు హాహారవముల సందడి పెటకా, 120 
టి 

కుపితు (6 డ్రై నాడు భవుని దతండు శపింప( 

బరిహాసించిన పూషుని పండు డుల 
ళం aa) 

గొ టి బలభద్రు6 డా కళింగుని రదంబు 

లెలమి డులిచిన పగిది జండీశ్వారుండు. 121 

తగవేది దకుం డా సభ, నగచాపు6 దిరస్కరించుతనా (6 డట శ్య(ుల్ 

నగుచుం జూపుట నా భృగు, పగకె శ్మశువులు వీరభదు.డు వెటిక3కా. 122 
ణం 

అతుల దరోదతుం డే వీర భ్నదుండు గ కొని దకు వకంబు (దొక్కి 

ఘన శితధారాసి6 గొని*మేను వొడిచియు మంత్రసమనిషతమహితళశ స్త్ర 

జాలావినిర్భన్న చర్కంబు(గల చతు6 ఆంపంగాలేక విస్మయము నొంది 

త ద్వధోపాయంబు దనచిత్తమునం జూచి కంఠ నిష్బీడనగతిం దలంచి 

మస్తకను (దుంచి సంచి తామర్షణమున 

దక్షిణానలమున వేళ్చెం ద చనుచరులు 

హర్ష మును వొంద నచటి _బాహ్మణజనంబు 

లాత్మలను జాల దుఃఖంబు లందుచుండ. క్షే 
కు క బబ ్మమి 

1. వెజచిరి (తం.వా.) 2. గుల్ఫంబుల౯(హ) లి. నాడు క్యథశ్రుల్ (హు 4. మేననడ(చియు (హృ 
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వ. ఇట్లు వీరభ్యద్రుండు దక్షుని యాగంబు విధ్వంసంబు గావించి, నిజనివాసం బై న 

క లానంబునకుం జనియె.. అ య్యవసరంబున, 124 
చా 

అధ్యాయము _ డు 

దేవ తలు వీరభ|దాదులబే( బరాజీతు లయి (బహ్మతో విన్నవించుట క 

వాద భటకోటివత నిశితాసి గదా కరవాల శూల ము 

దడి ముసలాది నాధన విదారిత జరరితాథిలాంగు లై 
జ నా 

సుదలు భయాకులాతు లగుచుకా సరసరుహుజాతు(6 జరి త 

చ- రణ సరోరుహంబులకు సమ్మతి జాంగిలి (మొక్కి. న(ముల్ . 125 
“లో (sn 

ఆము ధూర్హటి సైనికు లగు 

[5ముథులు దయమాలి సెలుచ బాధించుట స 

అయ్ న! ర్వ ము 6 జెప్పి రనుచు మె(శే 

య మునిం|దు(డు విదురుతోడ ననియెకా మటియుకా. 126. 

్ఞా-తయును మున్న మనమున నెజీింగియున్న 

కతన వి శ్వాత్మకుండును గమలలోచ 

నుండు నన నొప్పు నారాయణుండు నజు(6డు 

చూడ రారైరి వినుము దతునిమఖంబు. 127 

ఆని చెప్పి సుర లిటు విన్నవించిన చతుర్ముఖుండు వారల కిట్లనియె, [సగ 
౧౧ (= ౧ 

ఘవ తేజోనిధి పురుషం, డనయంబు గృతాపరాధు.డై నను 'దామ 

య (మయతికారము గావిం, చిన జనులకు లోకమందు సేమము గలదే? ' 120 

వూ ని ముజీయు నిబ్లనియె, 1890 

కతు భాగార్హుం డగు పప,వతి నీశ్వరు నభవు శర్వు భర్లుని దూరి 

కృత య జ్రభాగు(జేసిన, యతిదోషులు దుష్టమతులునగు మీ రింకకా. 10] 

పూని యే దేవుని బొమముడిమా[తన లోకపాలకులును లోకములును 

నాశ మొందురు రట్టి యీసుండు ఘన దురు కాస్త్రనికాయ విద్దాంతరంగు( 

డును (కొయావిరహితుండుగ న నవాం:డమ్మహాత్ముని6 (ద్రిపుర సంహారకరుని 

ముఖ పునస్పంధానమతి నపేకించు మీరలు సేరి జద్దాంతరంగు లగుచు ' 

న 

యు 

వన సా స న జ ప మ! 

1 = దామల్లన (తం. వా.) దా మెల్లన (హృ. 
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em 

శీమహాభాగ వతవు 

భి నిష్టల 6 ద కృాదపద ద్వ యుగళ 

ఘన పరిగహపూ పూర్యంబు గాంగ నతని 

శరణమొందు(6 డతండు (పసన్ను(డె న 
యు 

దివిరి మీకోర్కి సిద్దించు దివిజులార! 132 

అని మజియు నిట్ల నియె. అద్దెవుని డాయంజన వెజతు మని తల-పకుండు, 

అతని( జేర నుపాయం బెజింగిపు మంటిరెని నేను, నిందద్రుండు, మునులు, 

మీరలు, మజియు దేహధారు లెవ్వరని న మ్మహాత్ముని రూపంబు, నతని ఐం 

పరా[కమంబుల కొల(దియు నెజుంగ6ంజాలము. అతండు స్వతంతుండు గావున 

ద దుపాయం బెజీంగింప నెవ్వ6ండు సమతర్హుం డగు? ఐన నిపుడు *(భ_క్తపరా 

ధీనుండు శరణాగత రక్షకుం డగు నీశుని( జేరంబోవుద మని పలిక్సి వద్యనంభ్ర 

వుండు దేవ పితృగణ (పజాపతులం గూడి కై లానాభిముభుం డె చని చని,113 

భాసుర లీల6 గాంచిరి సుపర్వులు భ రృజనైక మానసో 

ల్లాసము౬ గిన్నరీజన విలాసము నిత్యవిభూతి మంగళా 

వాసము సిద్ద గుహ్యక నివాసము 'రాజతభూ వికాసి కె 

లాసము కొంతినిర్లిత కులడీతిధృ తు?మహ ద్విభాసము౯ా,. 184 

. ధాతువిచి తి తోదా త్త రత్న (ప్రభా సంగ తోజ్జ్వల తుంగ శృంగములును 

గిన్నర గంధర్వ కింప్పురు షాప్పరో ౭ జసనికరాకీర్ణ సానువులును 

మానిత నిఖిల వెమానిక మిథున స ద్విహరణ “ శుభ[పదేశములును 
యా యా 

గమనీయ నవమల్లికా సుమనో వల్లి కామకల్లీ లస త్కందరములు 

నమర సిద్దాంగనా శోభితాాశమములు 

3విబుధజన యోగ్య సంప న్నివేశములును 

గలిగి బహువిధ పుణ్యభో గముల నొప్పు 

వినుత సుకృతములకు దండ వెండికొండ. 185 

ఆది మణియును మందార పారిజాత సరళ తమాల సాల తాల తక్కో-ల కోని 

దార శిరీ షార్దాన చూత కదంబ నీప నాగ పున్నాగ చంపక పాట. లాళోక 

వకుళ కుంద కురవక కన [కామ శతపత్ర కింళు కైలా లవంగ మాలతీ మధూక 

వ ఖా న సబ జ స 

* కొన్ని తాళపత్ర (ప్రతుల దు లేదు. 

1. చారువిరాజమాన (క. త. జ. బ. తం.) లి. మహా విభాసమున్ (త) క్రి. సిద్ధజన యోగ్య 

సంపద్వి శేషములును (ట్ర) 



చతుర్ద స్కంధము 829 
థి 

బ. తం. 

(6-8 2) 

మల్లికా పనస మాధవీ కుట జోదుంబ రాశ్వత్ఞ ప్తకు వట హింగుళ *(భూర్ణ 
పూగ రాజపూగ జంబూ ఖర్లూ రామాతక (ప్రియాళునాళికే రేంగుదవేణు) కీచక 

తరు శోభితంబును, గలకంఠ కాలకంఠ కలవింక రాజకీర మ త్రమధుకర నా 

విహంగకోలాహల నినద బధిరీభూత రోదోంతరాశంబును, సింహ తరకు శల్య 

గవయ శరభ శాఖామృగ వరాహ వ్యా(ఘ కుర్కుర రురు మహిష వృక సారంగ 

(ప్రముఖ వన్యస త్త త్వ సమా(శయ విరాజితంబును, గదళీషండ మండిత కమల 

కల్లార వ రవకలిత పులినతల లలిత కమలాకర నిహరమాణ కలహంస కౌరండవ 

సారస చక్రవాక బక జలకుక్కుటాది జలవిహంగకుల కూజిత సంకులంబును, 

సలిల కేళీ విహరమాణ సతీరమణీ రమణీయ కుచమండల విలి పమృగమద మిళిత 

హరిచందన గంధసుగంధిత జలపూరిత గంగాతరంగిణీ సమావృతంబును నైన 

కు వ లొసపర్వతంబు వొడగని, యరవిందసంభథ వ పురందరాది దేవగణంబు లత్యద్భు 

తానందంబులం బొంది, ముందట. దార హీర హేమనమయ విమానసంకులంబును 

పుణ్యజన మానినీళశోభితంబును నై న యలకాపురంబు గడచి, త త్పుర బాహ్య 

(పదేశంబునం దీర్ణపాదుం డైన పుండరీకాకు పాదారవింద 'రజఃపావనంబును, 

రతికేళీవ్యాసంగ పరిశ్రమ నివారక సలిల కేళీవిలోల దేవకామినీ పీనవకోజ విలి స 

కుంకుమపంక సంగత పిశంగవర్డ వారిపూర విలసితంబును నగు నందాలక 

నందాభిధానంబులం గల నదీద్వితయంబు దా6టి, త త్పురోభాగంబున వనగజ 

సంఘృష్ట మలయజ పరిమిళిత పవనాస్వాదన ముహుర్ముహు రున్ముదితమానస 

పుణ్యజన కామినీకదంబంబును, వై డూర్యసోపాన సమంచిత క నకోత్సల వాపీ 

విభాసితంబును, గింపురుష ?వ్యా ప్రంబును నగు సౌగంధికవన సమీపంబునందు, 

—' |బహ్మాదులు దకీణామూర్తిరూపుం డగు నీశ్వరుని స్తుతించుకు :--- 

ఉజ్వలం బె కతయోజనంబుల పొడవును పంచస ప్రతి యోజనముల 

ఐబజపును గల్లి యే పట్టున( కీదిరుగని నీడ శోభిల్ల నిర్జీత మగుచు( 

బర శాఖా సమాకీర మె మాణిక్యముల( టబటోల(గల ఫలముల దనర్చి 
(మగ) 53 ఒ 

కమనీయ సిద్ద యోగ(కియామయ మయి యనఘ ముముకు జనా(శ్రయంబు 

వ కొన్ని తాప. (పతులలో లేదు. 

1. పాలితంబును (క. చ. ట.డ, ద. బి.) 2. సంచార వ. (క, చత జం' 

వా.) కి. పొడవొగి (వా) శే దబుగని నీడ (హు తం. వా “పర గక _ఎతాచలచ్బాయఃకి 

అలి 
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రికా 

ర్, 

శ్రీమహాభాగవతము 

భూరి సంసారతాప నివారకంబు 

నగుచు6 దరురాజ మనంగ బెం పగ్గలించి 

భ కజనులకు నిచ్చలు. [బమద మెస(గ 

వలయు సంపద లందు నావటము వటము. 187 

ఆ వృక్ష మూల తలంబున, 198 

ఇద్ద సనందాది సిద్దసంసెవితు, శాంతపి(గహుని "వాత్సల్య గుణుని 

గమసీయ లోక మంగళ దాయకుని శివు విశ్వబంధుని జగద్వినుత యశుని 

గుహ్యక సాధ్య యక్ రకనాథ కుదరసేవితుని దుర్వారబలుని 

నుచిత విద్యా తపో యోగ యుకు ని బాల చంచభూషణుని ముసింద్రనుకుని( 

దావసాభీష్టకరు భస్మడం శలింగ 

సున జటాజినధరుని భ క్మపసన్ను 

వితత సంధ్యా(భరుచి విడంవిళ వినూత్న 

ర కవర్ష సనాతను (బహ్మమయుని. 139 
అవి... 59 

ఆంచిత వామపాదాంభోరుహము దకిణోరుతలంబున నొయ్య నునిచి 

సవ్యజానువు మీ (ద సవ్య బా హుపు సాంచి వలపలి ముంజేత సలలితాక్ష 

మాలిక ధరియించి మహనీయ తర్కము[దాయు కు డగుచు. జి త్తంబులోన 

నవ్యయం బైన (బహ్మానందక లిత సమాధినిష్టండు వీతమత్సరుండు 

యోగపటాఖవిరాము(6 డె యుచితవృ తి 
6ు యట్లు అణ 

షసంగతి6 బాసి కూర్చున్న జము 

యనువునను దర్శ్భర చిత బృస్యాసనమున 

నున్న మునిముఖ్యు నంచిత యోగనిరతు, 140 

అలఘుని నభవుని యోగీం, (ద్రులు వినుచుండంగ నారదునితో. [బియ భా 
షలు జరుపుచున్న రుద్రుని, సలలిత పన్నగవిభూషు సజ్ఞనపోమషుకా, 141 

కని లోకపాలురును ముని, జనులును సద్భక్తి నతని చరణంబులకుకా. - 

విపతు అయిరి యప డబ్లా, సను గని య య్యభవు6 డధికసం భమ మొప్పకా. 
తు లు లలల రంపం! 

1. వాత్సల్యమునను (హ విద్యా తపో యోగవథ మాస్టితం తదధీశ్వరం చరంతం విశ్వ 
సువ్భాదం వాత్సల్యా ల్లోక మంగళమ్ (6-95) 2. డదిత (తం. వా.) ల్ు భవ్య (హ. తం, వా.) 



క. అనధభీ మహాళ్ముం తగు వా, మనుండా "కశ్యప 
సిపనతి నజుసకు సభిదల,దనం మొగి6 గావించి ప 

తే, అంత రు[దానువరు రె 
అలల లు టం 

జనంబు 

గర్భునకు (మొక్కి రంత నా కమలభపు(ండు 

శోర్వు(గని పల్కె_ మందహాసంబుతోవ. 44 

తె. జగములకు నెల యోని వీజంబుతె న 
౮౯౧ మా 

ళ్ క్రీశివ కారణిండ వె జగతి నిర్వి 

కారక్మో బహ్మం బ వగు ని నిన్ను6 గడ౦గి విశ్వ 

నాధు(6గా నెజీిం౮గ౧దచ నా మగమున సభవ 1 [45 

తే, సమత నది గాక తావకాశంబు తెన 

న క్తి నీవ రూపముల (గన గ సలుపు *దూర్ణ 

నాభిగతి విశ్వజనన వినాళ వృద్ది 

హేతభూతుండ వగుచుందు వీశ ! రుద్ర! 146 

/ 

సి. అనఘ ! లోకంబులయందు వర్ణాశ్రమ సేతువు లనంగ6 (బభ్యాతి నొంది 

బలసి మహాజన పరి గృహీతంబు న్ య ఫిల ధర్మార్థ దాయకము లై న 

వేదంబులను మతి వృది నొందించుట, కొటబకు న నీవ దకుని నిమి మిత 
థి అశాశామే 

మ్మాతుని( జేసి య మ్మఖము గావించితి వటుగాన శుభమూ_ర్తి వైన నివు 

తే. గడి జనముల మంగళకర్మురె న 
wn 

వారి ముకి నమంగళాచారు రన 
అవాలి (ran 

హరి నరకంబు నొందింతు భూరినుదామ 

థ్ కజనపోష 1 రాజిత ఫణివిభూష 147 

వ. అ టగుటం ద త్కర్యంబు లొకానొకనికి విపర్యాసంబు న్ నొందుటకు6 గారణం 

బెయ్యదియో ? భవదీయ రోషంబు హేతు వని దలంచితినేని త్వదీయ పాదార 

వింద నిహితచి త్తులై సమస్త భూతలంబుఅయందు నినుం గనుంగొనుచు భూతం 
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బుల నాత్మయందు వేజుగా జూడక వర్తించు మహాత్ములయందు నజ్జా లై న 
వారియందుం బలె రోషంబు దజుచు పొరయ డ(ట. నీకు. (గోధంబు గలదే? 

యని, . 140 

మజి భేదబుద్ది గర్మ(ప్రవ_ర్తనముల మదయుతులై దుష్టహృదయు లగుచు( 

బరవిభవాస సహ్య భవ మనోవ్యాధుల6 దగిలి మర్మాత్మభేదకము లై న 

బహు దురు కలచెత( బరుల. వీడింపుచు నుండు మూఢులను దై వోవ పహతుల (6 

గా. దలపోసి య క్కపటచి త్తులకు నీవంటి సత్పురుషు( డేవలన నైన 

హింస6 గావింపకుండు సమిద్ద చరిత | 

నీలతోహిత ! మహిత గుణాలవాల ! 

లోకపాలన ! కలిత గంగాకలాప | 

ర! జగన్నుతచారి(త ! యదియు. గాక, 149 ల 

అమర సమ స్తదేశములందు నఖిల కాలములందు( దలప దుర్గ ం౦ఘ్య మహిము. 

డగు పద్మనాభు మాయామోహతాత్మకులె భేదదర్శను లె నవారి 
యా యు 

వలనను (ద్రోహంబు గలిగిన నంతయు నది దై వకృత మని యన్యదుఃఖ 

ముల కోర్యలేక సత్పురుషుండు దయనేయు గాని హింసింపండు గాన నీవు 

నచ్యుతుని మాయ మోహము నందకుంట! 

జేసి సర్వజ్ఞుండవు మాయచేత మోహి 

తాత్యు లై కర్కవం్తను లై న వారి 

వలన (దోహంబు గలిగిన వలయు. (బోవ. | 150 

ది గావున యజ భాగార్లు ండ వై న నీకు సవనభాగంబు సమర్చింపని కతన 

పేచే విధ్వ స్తం బై బె పరిసమా పీ పి నొందని దక్షొధ్వరంబు మరల నుద్దరించి దక్షుని 

పునర్తీవితుం జేయుము. భగుని నేతంబులును, భృగుముని శో శవులును, 

పూషని ని దంతంబులును గృపసేయుము. భగ్నాంగు లై న దేవ బుత్వి జ్నీకా 

యంబులకు నారోగ్యంబు గావింపుము. ఈ మఖావశిష్టంబు యజ్రపరిపూరరి 

హేతుభూతం బె న భవదీయ భాగం బగు6గాక. 151 

రం టు. టె TT 

1. దుర్తంఘనీ యమ (క. చ. ట. త. డ-) 



చతుర్త స్కంధము 888 
థి 

అన్బాయము = ఆ 

ని ఈశ్వరుండు (బహ్మాదులచే, జారితుం డయి దజొదుల ననుుగహించుట వ 
~~ ఈ 

చ, అని చతురాననుండు వినయంబున వే(డిన నిందుమౌళి స 

య్యన( బరితుష్టి బొంది దరహాసమునకా గృప దొంగలింప ని 

టను హరిమాయచేత ననయంబును బామరు లై న వారు చే 

సిన యపరాధ దోషములు చి త్రములో గణియింప నెన్న (డుకా. [ఫలి 

= అ ట్ల య్యును, 158 

* ఎబలియుర దండించుటి కేదు,ర్బల జనరక్షణము ధర్మపద్దతి యగుటికా 

గలుషాత్కుల నపరాధము, కొల (దిని దండింపుచుందు( గొనకొని యేనుకా. 154 

అని దగశీరుం డెన దక్షం డజముఖుం డగు. భగుండు బర్లి సంబంధ భాగం 
థ ౦ ర్ల 1 యా 

బులు గలిగి మిత్రనామధేయ చతుస్సునం బొడగాంచు. పూషమండు పిష్ట భు 

క్కగుచు *(య జమానదంతంబులచే భక్షించు. దేవతలు (యజ్ఞావశిష్టంబు నా 

కొసంగుటం జెసి సర్వావయవ పరిప్తూర్లులె వ రింతురు. ఖండితాంగు లైన 
* ధర్రి౦. ఆచి ద 

బుత్విగాది జనంబు లశినీదేవతల బాహుపుల చేతను, బూషుని హ_స్తంబుల చేతను 

లబ బాహుహసు లె జీవింతురు. భృగుపు బ సశ్మ(శువులు గలిగి వ ర్తించునని 
© DD 0 అజం అబి 

శివుం డానతిచ్చిన సమస్త భూతంబులు సంతుష్టాంతరంగంబు లె, తం|డీ! 

లెస్సయ నని సాధువాదంబుల నభినందించిరి. ఆంత నా *(శంభుని యామం 

త్రణంబు వడసి) శునాసీర (ప్రముఖు లగు దేవతలు *(బుషులతోడం గూడి రా 

నజుండును రుుదునిం బురస్క_రిం చుకొని దకొధ్యర వాటంబునకుం జనె. అంత, 

* శర్వుని యోగ్మకమమున, సర్వావయవములు గలిగి సన్నుని బుత్వి 

గర్వాణముఖ్యు లొప్పిరి, పూర్వతను(శ్రీల నార్యభూషణ! యంతకా, 156 

విను దక్షు సవనబ స్తము, ఖుని( జేసిన నిద్ర మేలుకొనిలేచిన పో 
ల్కీన నిలిచె దతు. డభవుండు, గనుగొనుచుండంగ నాత్మ(గౌతుక మొప్పకా, 

ఇట్లు లేచి నిలిచి ముందఅనమన్న శివునిం గనుంగొనిన మాత్రన శరత్కాల ౨బున 

నకల్మషం బైన సర స్సునుం బోలి పూర్వ రుద్రవి ద్వేష జనితంబు లయిన కల్మ 
బబ బట య 

1. దర హోసము మోమున దొంగలింప (క. ట. జ.) 2. బలియర దండింపను దు, రృలులను 
రక్షింప (చ. ట. త. జ. తం.) 

* ఈ గుర్తుగల భాగములు కొన్ని తాళప్యత పప్రతులయందు లేవు. 
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యభవుని నుతియింపం దొడంగి, మృతిబొందిన 
s వ. ౮ Sr aco త | యయ mm RS ng 
టో శనయం దలంచి, యనుూూగోత్కంళ బాష్పపూరిత లోచనుండు, గదద 

ir 
సదా నడ శ లల గ ఇహూందం న్ మత డ్ అ కసి వంఠుండు న పలుక జాలవ యుటికలకు దుఃఖంబుల సంస ౧భించికొని 
షు లు ద 

చబమా5 5 విహొ౭లుం డగుచు సల శ్వరుం డ హారున కి టని 158 
ఫొ Cu ae) 

చండనము గాదు మదికా 

( 2 ౬ య బా థ్ ల! మ 2] ట్ర ఏండును, పరికింప [బాహ్మణాభాసుతె న 
వ్ 

న్ 
జ. య జో య. || వ్ ద శ | ఇ 

వాచల యెషల సపంలను నుపెడ&ంపర౭ట దృఢ (వత రుం న వారి ౧ 
భి 

వరుస బుట్టిం ంచికివి గాన వారి నెపుడు. 

గేల దండంబు. బూని గోపాలకుండు 

బలసి గోవుల రకించు పగిది సీవు 

సి రీ శం పుచుందు గదయ్య! రుద్ర! 160 

తలపోయ నవిదిత త త్త ఏిజ్ఞానుం డనై ననా నాచేత సభాంతరమున 

నతిదురు కాంబక కతు వయ్యా న ఏ తాతాపరాధము హృదయంబునందు( 

దల(పక తక! నిం దాదోష నధోగతి( బొందుచున్న దుష్కుర్ము నన్ను, 

గరుణం గాంచిన చేనీకుల. గడంగి క్యు మెతీ(గి కావింప నే నెంతవా(డ? 

నుతచరి (త్ర! భవత్పరాన్నుగహాను 
రూపకార్యంబుచేత నిరూఢ మైన 

కుషి సీ చిత్తమందు నొందుదువు గాక 

క్షద్రసంహార! కరుణాసము[ద! రుద! 16} 

అని యిట్లు రుద్రక్షమాసణంబు గావించి, పద్మసంభవునిచేత ననుజ్హాతుం డె 
. ౮ మ్ ర 

దకుం డుబాధ్యాయ ఢి ర్రిగ్గణ సమేతుం డగుచు. (గ్రతుకర్మంబు నిర్వంర్తి రించు 

సమయంబున [బ్రాహ్మణ జనంబులు య జ్జంబులు నిర్విఘ్నంబు లై సాగుటకు( 

శమథాది వీ ఎరసంసర్ల ర్ల కృతదోవ ని సివృ త్యరంబుగా విషు చేవతాకంబును, త్రికపాల 
అరథ ణ్ | 

పురోడాశ [దవ వ్యకంబునై న కార్యంబు గావింప “నుపాత్త హవిష్యుం డగు 
ఇ క క (న చి స్ ఇ! లి న లో ల్ 1. సుజన (క) 6, సుద్కు ఘనసదుణంబుల, నెజ్లింగి సంనులతిసేయ నెంతవా౯డ (హ he 

ల 
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భృగువుతోడం గూడి నిర్యాలాంతః కరణుం డగుచు దకుండు (ద్రవ్య త్యాగంబు 
గావింప6 _బసన్ను౦ డె సర్వ్యశ్వరుండు, 162 

| 

--- ద కొవ్చరంబునకు వచిన నారాయణుని దజొదులు సుతించుట :--- 
ఇ ధా] ప] 

మానిత శ్యామాయమాన శరీర +దీధితులు నల్ దిక్కుల దీటుకొనంగ. 
గాంచనమేఖలా కొౌంతులతోశ( గౌశేయ చేలదుతుల్ చలిమిసేయ 

లక్మీసమాయు క లలితవక్షంబున వె జయంతీ[పభల్ వన్నెంజూప 
స QQ " ల 

హాటకరత్న కిరీటకోటి (పభల్ బాలార్శ_రుచులతో మెలఅమాశ 

. లలిత 2నీలా[భరుచి. గుంతలములు దనర. 

(బవిమలాత్మీయ 'దేహజ[పభ సరోజ 

భవ భవామర ముఖ్యుల (ప్రభలు మాప 

నఖిల లోకైక గురుండు నారాయణుండు, 163 

. సలలిత శంఖ చై 3బ్రలజొాత గదా శర చాప *ఖగ ని 
2 

ర్మలరుచులకా సువర్జ్యరుచిమ న్మణికంక ణ ము(దికా (ప్రభా 

వళులను దేజరిల్లు భుజవర్ల మనర్లళకాంతి యు క్ర మె 

విలసిత కర్టి కార పృధథివీరుహముకా *బురణింప బిట్టు గక. 164 

సరసోదార సమంచిత, దరహాస విలోకనముల( దగ లోకములకా 

బరితోషము నొందింపుచు(, బరమోత్సవ మొప్ప విశ్వబంధుం డగుచుకా. 185 

మజియును రాజహంసరుచిమ (ద్రృమణీకృత తాల వృంతీచా 

మరములు వీవ(గా దివిజమానిను లచ్చ సుధామరీచి వి 

స్ఫురిత సితాతప(త్ర రుచిపుంజము దిక్కుల. విక్క-టిల్ల (గా 

గరివరదుండు వచ్చె సుభగ సుతివర్ల సుపర్షయానుండె. 166 
హద ౭ డ్రి ౬ 

* ఘనరుచి నట్లు వచ్చిన వికొరవిదూరు ముకుందు£ జూచి టో 

రన నరవిందనందన పురందర చం[దకళాధ రామృతా 

పిట 

[7 “ధియా విపద్దయా దధ్యా, తదా _పాదురభూద్ధరిః' అని, మూ. 7-15. 

1. కాంచనాంబర నూత్న కాంతి విలాసంబు, తొలుకారు మెరుపుతో చెలిమిసేయ (డ)- 

2. నీలాశిరుచి (క. చ. ట. జ.) కి. జలజాసి (శ) 4. వర్మి (డ) ల్. బురణించు (హృ; బురుడింత 
బట్టుగన్ (తం. వా.) 6. చామర లిరువంకలన్ దివిజ (త, డ. ద. ద. తం.) 
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శనముఖు లరి లేచి యతిసం[భ్రమ మొప్ప నమో నమో దయా 

వన నిధయే, యటంచు ననివారణ (మొక్కిరి భ కి యుకు లె. 187 
9) 0 ఇ 

ఆటు కృత(పణాము వై న యనంతరంబ, 168 
రగా Qe 

ఆ నలినాయతాతని యనంతసర్మాక్రమ దుర్నిరీక్య తే 

జోనిహత స్వదీప్త లగుచుకా నుతిసేయ నళక్తులె భయ 

గాని వహించి బాషృములు (గ్రమ్మ6ంగ గద్గదకంఠు లె 1జ్రన్సుల్ 

(మానుపశంగ న ప్యభుని వ న్నున గై కాని యొట్ట శేలకుకా. 169 

నిబలతట ఘటిత కరప్పుటుల య మహాత్ముని యపారమహిమం బెజింగి 
య 3 అలో యో అయ 

నుతియింప శకులు గాకయుండియు( “గృతాను[గ్రహని(గ్రహుం డగుటం జెసి 
Dg 

శమతమ మతులకు గొచరించిన కొలంది నుతియింపం దొడంగిరి. అందు చ 

ఏ ద్యుపచారంబులు గలిగి (బహో శ్రదులకు జనకుండును, 

సునంద నందాది పరమ భాగవతజన సేవితుండును, యజ్రేశ్వరుండును నగు 
భగవంతుని శరణ్యుని6గా6 దలంచి) దతం డిట్టనియె. దేవా! నీవు స్వస్వరూపమం 

దు*(న్న యప్పు డుపరతంబులుగాని) రాగా ద్యఖిల బుద్ద్యవస్థలచె విము 

క్యండవును, నద్వితీయుండవును, భయర హితుండవునునై , మాయం దిర సరించి, 

వటతేయు నా మాయ ననుసరించుచు లీలా మానుషరూ పంబుల నంగీకరించి, 

స్యరంతుంగ వయ్యును మాయాపరతంతుండ వె రాగాదియుకుం బలె వ ద - 
రామకృష్టా ద్యవతారంబుల( గానంబడుచుందువు కావున సీ లోకంబులకు నీవ 

యీశ్వరుండ వనియు, నితరు లె న (బహ్మరు(దాదులు భవ న్మాయావిభూతు 
0 0 

లగుటంజేసి లోకంబులకు సీశ్వరులు గారనియు భదద్భష్షి గల నన్ను రిం 

పము, ఈ విశ్వకౌార ణు లైన ఫాలతోచనుండును, (బహ్మయు, దిక్చాలురును, 

సకల చరాచర జంతువులును నీవ. భవద్య్వ్యతిరి శ్రంబు జగంబున లే దని విన్న 

పంచిన ( ద దనంతరంబ బుతిషగ్గనంబు లి టనిరి, 170 
జ గ 

వామదేవుని కాప నవశ మునంజే జసి కరాానువర్త రసుల మే మైనకతన 

న పతి తిపాద్య ధరొ పలక్ష్యుం బై బె నయట్టి మఖంబునందు 

దీపింప నిందాది 'దేవతాకలిత రూపవ్యాజమును టొంది పరగు నిన్ను 

యజ్లస్వరూపుండ కెవ్షని కాని కేవల నిష్కించనుండవు నిర్మలు6(డవు 

య aD a Pt Ti de a Teg Wa WE ee We WR WW  .. 

* కొన్ని తాకళగపతులందు లేడు. 1. వెసన్ /చో. ట. త. జ. బ.%* లి. భి కాను!గవా 
త అవి B 

చందు జ.) ల. ననియను కవల, నికజుండవు నిత (హ 
అ 
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కే. నరయ ననవద్యమూ ర్రివి యైన నీదు 

లలిత త త్వ స్వరూపంబు దెలియ (జాల 

నయ య్య ! మాధవ ! గోవింద ! హరి ! ముకుంద ! 

చిన్మయాకార ! నిత్య లక్షీవిహార | [71 

వు సచస్యు లి భ్రనిరి. 172 

ప్, శోక దా వాన్ని శిఖా'కులితంబు పృథు కేశ ఘనదుర్ల దుర్గమంబు 

దర కూరకుండలి శిషంబు పాపకర్మ వ్యాఘ్ర పరి వృతంబు 
౧౧6 

గురు సుఖదుఃఖ కౌకోలపూరిత గ రమగుచు ననాశయ మైనయట్టి 

“orn నెరమార్ష పంచారు అ ర మృగతృష్టికల పోలు విషయసంఘము నహ మ్మ 

శే. మేతి హేతుక దేహనికేతనములు 

నను మహాభారవహు లై నయట్ట మూఢ 

జనము బేనా6ంట మీ పదాబ్దములు గానం 

జాలు వారలు ? భ క(ప్రసన్న ! దేవ! 178 

EA రుద్రుం డి టనియె. 174. 
aa) 

జః . వరద ! నిరీహ యోగిజననర్గ సుపూజిత ! నీ వదాబ్దముల్ 

నిరతము నంతరంగమున నిల్చి *సమ్మగ భవత్ పరి(గహ 

స్పురణ6 దనర్చు నన్ను నతిీ*మూఢులు సంతతము న్నమంగళా 

ఏజరణు(6 డటంచు( బల్క నది సమ్మతి నే గణియింప నచ్యుతా ! 175 

కనీ భృగుం డి ట్లనియె, 176 

ఆరవిందోదర ! తావకీన ఘనమాయా మోహితస్వాంతు ఖై 

సరమం బై. న భవన్మహామహిమముకా బాటించి కానంగ నో 

పరు (బ్రహ్మాది రణ్ఞర్రీర్రు లజ్ఞాలయి యో పద్యాక్ష [1 భ కార్తి సం 

హరణాలోకన 1! నన్ను. గావందగు నిత్యానందసంధాయి వై. 177 

రగ 

న, (బ్రహ్మ యిట్లనియె. 178. 

స, “సమధిక జ్ఞానార్ధ స సత్వాది గుణముల కాశ్రయభూత మై మె నట్టి పురుష 

డగ్రపదార్థ భేద గ్రాహకము లై తన చక్షురిందియముల 4 సరవి( జూడ 

వ. నమ టట బబ 

1. కలితంబు (చ. ట. జ. డు) ది. భవ (చ. టి.) లీ. భవత్సమన్నుగవాధిక (హు 
క. మారుల విద్యలు మున్నమంగళా (వా) క. వరణుడటంచు బల్కిన భవన్మతి (హ) 6. భరీరధారు 
కును నొ పద్మాత్ష (తం) 7. జ్ఞానార్థకారణ సత్వాదిగుణ ముల కా[శ్రయభూతిమె యలరుచున్న (హృ ' 

[22] 



ఓఏ9ఏ శ్రీమవాిభాగవతము 

గల౦డసరూపంబు గడ(గి మాయామయంబగు నసవద్య్యతిరి 

. నిర్వికార ! నిరంజన ! నిష్కళంక ! 
నిరతిశయ 1 నిిష్కాయారంభ | నిర్మలాత్మ | 

విశ్వ సంబోధ్య | నిర వద్య | వేద వేద్య | 

(పవిమలానంద ! సంసారభయ విదూర ! 179 

= ఇం(దుండి బ్లనియె. 180 
౧౧ 

మ. దితిసంతాన వినాశసాధన సముది పాష్టబాహా సమ 
న్విత మె యోగిమనోనురాగకర మె వెళొందు నీ దేహ మా 

యై యు త) 

వ. 

యత మెనట్లి (పపంచముం బలెను మిథ్యాభూతముం గామి శా 

శ్వతముం గా మదిలో( దలంతు హరి ! దేవా! దైవ చూడామణి ! 181 

బుత్విక్పత్ను లి ట్ర నిరి. 1892 

. కడగి భ వత్పదార్పనకు(గా నిటు దతునిచె రచింప6గా( 

బడి శితికంఠరోషమున భస్మము నొంది పరేతభూమి యై 

చెడి కడు శాంతమేధమున. జెన్నజియున్న మఖంబు( జూడు మే 

ర్ప్నడ జలజాభన్యత్రముల6 బావన మె విలసిలు నచ్యుతా 183 
Qa య 

బుసు లి ట్లనిరి. 184 

. అనఘా ! మాధవ ! నీవు మావలెనె కర్మారంభి వై యుండియుకా 
విను త త్కర్మఫలంబు( బొంద వితరుల్ విశ్వంబునకా భూతి క్రై 

యనయంబుకా భబియించు నిందిర(6 గరం బర్థికా నినుం జేర గ 
దుం 

కొన వేమందుము ? నీ చరిత్రమునకుకా గోవింద ! పద్యోదరా ! 185 

సిద్దు లిట్ల నిరి. 186 

హరి! భవదుఃఖ భీషణదవానల దగ్గ తృషార్త మ న్మనో 

ద్విరదము శోభితంబును బవి[త్రము నైన భవ త్మథాసుధా 

సరి దవగాహనంబునను సంసృతి తాపము. బాసి (క మ్మజక౯ 

దిరుగదు (బహ్మముం గనిన ధీరునిభంగి. బయోరుహోదరా ! 187 

యజమాని యగు (పసూతి యి ట్ల నియె. 188 
NUNN 

l. నిన్నున్నర్థించి యేతేర (చ) 



థి 

అర 
ఇ 2 

రైతా 

Gh, 

స్కంధము లికి 0 

కరచరణాదికాంగములు గల్లియు మ_స్తములేని మొండెముకా 

బరువడి నొప్పకున్న గతిం బంకజలోచన! నీవు లేని య 

ధ్వరము షషపయాజలం గలిగి తదయు నొప్పకయున్న దీయెడకా 
6 

హరి! యిటు నీదురాక భభ మయ్యె రమాధిస! మమ్ము. గావవే! 189 

లోక పాలకు లి టనిరి. 190 
. ఉం 

"దేవాది చేవక్ యీ దృశ్యరూపం బగు సుమహిత విళ్వ్యంబు( జూచు (ప్రత్య 

గాత్మభూతుండ వె నటి నివు నస (త్రకాళ రూపంబు లె కలుగు మామ 
= కష లు యి 

కేం దియంబులచేత నీశ్వర! నీమాయ వొందించి పంచభూతోపల కి 

తం బగు దేహి విధంబున( గానంగం బడుదువు గాని యేర్పడిన పద్ద 

స_శ్త్వగుణ యుక్తమైన భాస్వత్స్వరూప 
ధరుండవై కానంబడవు గా? పరమపురుష! 

యవ్యయా నంద! గొవింద! యట్లు గాక 

యెనయ మా జీవనము లి(క నేమికలవు? 191 

యోగేశ్వరు లి।టనిరి, 192 
౧ . 

విశ్వాత్మ! నీయందు వేజుగా జీవుల. గనం డెవ్వ( డటు వానికంము( బియు(డు 

నీకు లే డె నను నిఖిల విశ్వోదృవ సితి విలయంబుల కతన దెవ 
ca థి ర 

సంగతి నిర్ఫిన్న సత్వాది గుణవిశిష్ఞాత్మీయ మాయచే నజ భవాది 

వివిధ భేదము లొందుదువు స్వస్వరూపంబు నం దుండుదువు వినిహత విమోహు( 

డగుచు నుందువు తగ ని న్ననన్యభ క్తి 
భృత్యభావంబు. దాల్చి. సం(పీతి. గౌల్బు 

మమ్ము రక్షింపు..మో కృపామయ! రమేశ! .. 

పుండరీకాక్ష! సంతత భువనరక్ష! 193 

శబ్ల(బహ్మ యిట్లనియె. ee ee “194 

హరిః భవదీయ తత్త్వము సమంచితభ క్రి నెబుంగ నేనునా 

సరసిజసంభవాదులును జొలరు స్య గు ఠకా(శయుండవుకా 

బరు(డవు నిర్ణణుండవును 3 బహ్మము నై తగు నీకు “నిప్పు డిం 

దజము చతుర్విధార్ర ఫలదాయక! _మొక్కద మాదరింపుమా! 195 
లుం క 

1. (వయాజులం గలిగి (క.ట.తం.వా-); (పయోక్తలం గలిగి (త) 2. వీమి శెలవు (క.చ.టి. 
త. డం) లి. యహ్మమును న్నగు నీవు (శ దంట.) 4. నందలున్,- గర్వము: ..ఫలకాంక్షల {హృ స 
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హో గ రర అల్ జు 
ce భావర కొచ 

ఇ 
తీ 

చ్, 

శ్రిమహాభాగవతము 

నెగడుచు న్న య్యగ్నిహో (త్రాది పం 

మ. మును గల్పాంతమునందు( గుకి గధిలంబుకా దాణి యేకాకి వె 

జనలోకోపరిలోక వాసులును యుష్మ _త్త త్త్వమార్ష్శంబు చిం 

జ ౨థర్వు లి ట్రసిరి, 

. హార పంకేజభవామూచులు మరీ చ్యాది (పజానాథు లో 

యర ఏిందాక్షి దీశ! భవదియాంశాంశ సంభూతు లై 

పర(గం దావళలీల *యై నెగడు సీ (బ్రహ్మాండ మున్నట్టి యీ 
యు 

శ్వర! సీ కే మతిభ క్తి _మొక్యాదము 2దేవా! దేవచూడామణిీ! 

న్ J 

ఫోవిదాక్జిధరు లి టనిరి. 
గా 

నలినాక్ష! విను భవ న్మాయావళంబున దేహంబు దాల్చి తద్దేహమందు 
Sg 

198 

t§9 

200 

20 

202 

నాత్మ నహ మ్యమ్ త్యభిమానమును బొంది పుత్ర జాయా గృహ క్షేత్ర బంధు 

ధన పశుముఖ వస్తుతతుల సంయోగ వియోగదుఃఖంబుల నొందుచుండు 

ధృతిషిహీను(డు నసద్విషయాతిలాలసు( డతిదుష్తమతియు నె నటివా(డు యో Cn) sa) య న 

దవిలి భవదీయగుణ సత్కథావితోలు 

డయ్యెనేనియు నాత్మ మోహంబు వలన 

1. లీలకె (వ్ర ౨. దేవాదీశ రక్షింప్రుమా (వా) | 
* ఈ (కింది పద్యము “అం (పతిలో అధికముగా నున్నది. 

మ. భవదంశాంశజు అ మరీచి ముఖరుల్ _బహ్మామరేం(ద్రా్యదిజా 

వ ముఖు:ల్ దివిడద్దణంబు ( బరమాత్మా ! ! నీకు విశ్య్వంబు ను 

తవ లీలా కోరకందు కోపమము నాథా! వేదశాఖా3భా 

న్లవనీయా౭(మికి నీ కొనర్తము నమస్కారంబు ల్యక్రాంతమున్. 
త్ర. ఆత్మ-యహమ్మను యను నభిమానియై (క: ౨. ప.ద. దబ, హ.) 4. నా తమోహం౭బు' (హ 



చతుర్ధ స్కంధము 841 

చిర చయాకార! యిందిరా చి తగోర! 

దాసీ వర్తించు విజ్ఞాన పరత 

ans) డా co 

(దాహ్మణజనంబు లిట్లనిరి. దేవాః యీ డతువును, హవ్యంబును, సెగ్నియు, 

మం(త్ర్రంబులును, సమి దర్భ పాషతంబులుసు, సదస్సులును, బుక్విక్కులును, 

దంవతులును,  చేవతలును, నగ్నిహో క్రంబును, స్వధయు, సోమంబును, 

బును, పశువును నీవ. నీక్ప దొల్లి వేదమయ సూకరాకారంబు ధరియించి, 

బున వారణే:(ద్రంబు సలినంబు ధరియించు చందంబున రసాతల గత 

మెన భూమి నె _్రితివి. అట్టి యోగిజం స్తుత్యుండ వును, యజ కతురూపుం 

స నిప్పు ఏ పరిక ష్ష కర్యుల మె యాకాంకీంచు మాక6 (బసన్నుంక 

bf ల రని లూ ట్ర q is bo గు నంబుల సకల యజ విఘ్నంబులు నాశంబునొందు. 

అటి ఏకు సమస్క_రింతుము. 204 
లు 

అని కసు సకల జనంబులు, వినుతించిన హరి భవుండు విఘ్నము గావిం 

చిన యా దథుని యజ్ఞము, ఘనము గ జెలించె. గౌజంత గాకుండంగకా. 205 
| aa) 

సకలా లాత్కుండు దా నగుటను, సకల హవిర్భో క్ర యయ్యు జలజాతుండుకా 

క బకట స్వభాగమున న, య్యకలంకు (డు దృ_పి( చొంది యనె దకునితోకా. 206 

అనఘా! *(ఎను, (బహ్మయు, శివుండు) సీ జగంబులకు6 గారణ భూతులము. 

ందు నే నీశ్వురుండను, నుష్మద్రష్టను, స్వయం(ప్రకాళకుండను నా నై గుణమయం 

బి న స యాత్మీయ మాయం బ్రవేశించి,జన న వృద్ది ఏలయంణులకు హేతభూళంబు 

లగు త క త్త (త్రింయోచితంబు లె న (_బహ్మ రుఃదాది నామదేయంబుల నొందు 

చుండుదు. అట్టి యద్వి తీయ (బహ శ్రరూపకుండ నై న నాయందు సజ భవాదు 

లను భూతి  గణంబులను మూఢు(6 డగువాండు చేయగా గాం జూచు, *మనుజుండు 

శరీరంబునకు 6 గరచరణాదులు వెటుగా( దలంపని చందంబున మ డ్భకుండు 

నాయందు భూతజాలంబుల భఖిన్నంబుగా6 దలంప(డు. కావుస మా మువ్వుర 

నెవ్వండు వేలు సేయకుండు వా(డు గృతార్థుం డని యా సతిచ్చిన దకుండు, 

విని విప్పు దెవతాకం, కనగా (దికపాల కలిత మగు నా యాగం 

బునల దగ గ వ్విమ్లని పద, వనజంబులం *బూజచేసి వారని భ_క్తిన్. 508 

1. (వకటస భావమున. (క. ట్. త.డ. బ, వా.) లః కొన్ని తా. ప. _పతులలోశలేదు. స్వ 

కుండగు వాండు శరీరంబునకు. గరచరణాచులు వేజుగా దలంవసి చందంబున నా యందు కో, 

పచంబుగా దలంపండు (క. చ. ట. ది. తల. వా.) లె, విను (హూ త. వా.) 



పేక్త వ (శ్రీమహాభాగ వతము 

+ మజణజీయును, 

. అంగ (వధానక యాగంబులను జేసి యమరుల రుద్రుని నర్హి. బూజ 

నేసి 'విశిషెష్ట శిష్టభాగమున నుదవసానకర్మంబు దవిలి తీర్చ 

2క్రాను బుత్విక్కు.లు దగ సోమపుల6 గూడి యవభృథ నె స్నానంబు లాచరించి 

కడ(క నవా_ప సకల వలకాము డై తనరు దకునిం జూచి ధర్మబుద్ది 

. గలిగి సుఖవృ త్తి జీవింతు గాక యనుచు 

బలికి దివిజులు మునులును (చాహ్మణులును 

జనిరి నిజమందిరములకు జలజసయన 

భవులు వేంచేసి రాత్మీయ భవనములకు. 210 

. అంత దాక్షాయణి మైన సతీదేవి పూర్వకశేబరంబు విడిచి, హిమవంతునకు 

మేనకయందు జనియించి, విలయకాలంబునం (బసు పం బైన శకి సృష్టికాలం 

బున నీశ్వరుని. బొందు చందంబునం బూర్యదయితుం డగు రు(దుని వరియించె, 

అసి డకొధ్వర ధ్యంసకుం దగు రుద్రుని చరిత్రంబు బృహస్పతి. శిష్యు( డైన 

యు ద్దవునకు నెణింగించె. అతండు నాకుం జిపె ప్పె. నేను నీకుం జప్పితి. ఆని 

మె శ్రేయుండు వెండియు విదురున కి ట్ల నియె, 211 

ఈ యాఖ్యానము( జదివిన, ధయుతులై. వినినయట్టి కోధ్భతిమంతులకు 

న్నాయుః కీ రులు గలుగును, వాయును దురితములు దొెల6గు, భ వబంధంబుల్. 

= అని వెండియు నిట్ట నియె . 

అధ్యాంయయు = రా 

. విను సనకాదులు నారదుం 

డును హంసుండు నరుణియు బుభుండు యతియు( 'గమలా 

ససజులు నై మైకు లనికే 

తను లగుటన్ సాగ వయ ద ద్వంశంబుల్, 214 

మటియు నధర్మునకు మృష యను భార్యయందు దరభుండును, మాయ, యను 
ఓనం గనయు ( బుట్టిరి. అధర్మ సంతానం బగు వా రిరువురును మిథునం బైరి. 

వారిని సంకానహీనుం డగు నిరతి గై కొనియె. వారలకు లోభుండును . 
మయిన, 

1. విశిష్టేష్టి (జ,డ.బ.) బి, బుత్విక్కు_లును దాను గృతసోమపానులై (క. చ. అట. తం బ.) 

nF nV Td 

శి. ధిరుల కె శ్వర్యాయుః కీర్తులు (హ. వా.) 4. కామినియుం (క. చ. బ. తం) 



చతుర్ల స్కంధము 848 
థి - 

Gl, 

em 

Gb 

నికృతి యను సతియునుం గలిగి మిథునం బై రి.ఆ మిథునంబునకు( (గోధుండు, 

హింస యను నంగనయుం బుట్ట మిథునం బె రి. ఆ మిథునంబునకు( గలియు, 

దురుక్సి యను నతివయు జన్మించి దాంపత్యంబు ? కొనిరి. ఆ దంపతులకు 

భయ మృత్యువు లను మిథునంబు గలిగె. దాని వలన యాతనయు, నిరయం 

బునుం బుట్టిరి. వీరలు సంసార హేతు వగు నధర్మ తరశాఖలై నెగడిరి. వీని 

(శేయస్కాముం డగు జనుం డీషణ్యా(త్రంబు ననువర్తింపం జనదు. ఇ వ్విధం 
బునం (బతిసర్షంబును సంగహంబున వినిపించితి. ఇ స్పణ్యకథ నెవ్వండేని 

ముమ్మాటు వినిన నతండు నిష్పాపి యగు నని చెప్పి మజియు, 215: 

౩ (ధువోపాఖ్యానము :-- 

. విను మఖిల భువన పరిపా, లనమునకై 'చ[క్రధరకళా కలితుండై 
వనజజునకు స్వాయంభువ,మను వపు డుదయించె. గీ_ర్హిమంతుం డగుచుకా.218: 

. రూఢి న మ్మనువుకు శతరూపవలన 
భూనుతు లగు (పియ(వ్రతో తానపాదు 

లన6గ నిద్దజు పుతు లె రందులోన 
© Q__ 

భవ్య చారి (తు డు తానపాదునకును. | 

వినుము సునీతియు సురుచియు 

నను భార్యలు గలరు వారియందును (ధువుని౯ 

గనిన సునీతియు న(పియ 

యును సురుచియు( (ప్రియయు( నగుచు నున్నట్టి యెడ౯. 218. 

ఒకనాండు సుఖలీల ను త్తానపాదుండు ఎనెజి. (బియురా లై న సురుచి గన్న 

కొడుకు ను త్రము( దన తొడలపై నిడికొని యుపలాలనము సేయుచున్న వేళ 

సర్ధి ద దారోహణాపేకీతుం డైన (ధువుని 6 గనుంగొని తివక యాద 

రింపకుండుటకు గర్వించి యా సురుచియ సవతి బిడ్డం డైన (ధువునిం జూచి. 

. తం(డ్రితొడ నెక్కు వేడుక దగిలెనేని 

పూని నాగర్భమున నాడు పుట్ట కన్య 

గర్భమున. బుట్ట( గోరిన6 గలదె నెండు 

జనకు తొడ యెక్కు_ భాగ్యంబు సవతికొడుక ! 219: 
ah య Yt య స FI ah. FA Ph. An WW a, Wr 

1. చం[దధరకళా (హ. తం. వా.) 2. మట (హ) 



844 శ్రీమహాభాగవతము 

. అది గాన నీ వధోక్షజు, పదపద్మము ల్నాశయింపు పాయక హరి నా 
యుదరమున( "బుట్టు విచ్చును, వదలక య బైన ముదము వడసెద వనఘా ! 

అని *యీలాగు ససహ్యావ, చనములు పినతల్లి యపుడు జనకు6డు వినగా? 

దను నాడిన దుర్భాషా, ఘనశరములు మనసు నా6టి గాతియ వెట్టకా. 221 

= తనున ట్లు పెక్ష సేసిన, జనకుని కడం దాసి దుఃఖజలనిది లోనకా 

మునుగుచును దండతాడిత, ఘన భుజగము( బోలి రోషకలితుం డగుచుకా. 229 

ఘనరోదనంబు సేయుచు. గనుంగీవలను శోక బాషృకణములు దొర (6(గ౯ా 

జననికడ కేగుటయు నిజ, తనయుని. గని యా సునీతి దద్దయు( (బేమ౯ా.228 

తొడలపె నిడికొని, 224 
QQ 

al 

కర మనుర కిని మోము ని, విరి త ద్వ ఎ్ర_.తాంత మెల్ల వెల(దులు నంత; 

పురవాసలు6 జెప్పిన విని, పఅపుగ నిట్లూవ్పు తెసంగ బాష్పాకుల యె. 225 
లు య 

సవతి యాడిన మాటల నా౮66 దలంచి 

కొనుచు. బేర్చిన దుఃభాబ్ది గుందుచుండె 

దావ పావక శిఖలచె6 దగిలి కాంతి 

వితతి గందిన మాధవీలతిక వోలె. 226 

. అంత నా సుసీతి బాలకుని ( జూచి తండ్రీ 1] దుఃఖింపకు మనియి ట్రనియె. 227 

అనఘా + యీ దుఃఖమునకు, బనిలే దన్యులకు సాలయ బలవంతం బె 

తన పూర్వజన్మ దుష్కృత, ఘనకర్మము వెంటనంట(గా నె వ్యలనకా. 228 

= పెనీమిటిడేతను బెండ్లా, మని కాదు నికృష్ణదాసి యనిీియును6 వీలువం 

గను జాలని దుర్శగురా, అనంగల నాకుక్షి నుదయ మందిన కతనకా. 200 

పకా న రన ర పు మ 

1. పుట్టనిచ్చును (వా. తం); పుట్టజేయన్ (వా) 2. వజలెడి నీకున్ (తం. చ. బ.) 
+ 

పే. అని యీరీతి (తం. వా.); అని యిదియు మొడలసహ్య (జ) 4. నురుకోక (క. బ.) క్. వాసులు 

(క. బ. తం. వా.) “నిశమ్య త త్చారముఖా న్నితాంతం” (8-16); “అంతఃపురజన ముఖా (చ్చుత్వా' 

3 

(వ్యా 
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నీను నాడిన యా సురుచి వ,చనములు సత్యంబు లగును సర్యశరణ్యుం 

డన6గల హరి చరణ:బులు, గను జనకునియంక మెక్క6గా. దల6తేనిక౯ా-.28]1 

. కావున పినతలి యైన యా సురుచి యాదేశంబున నధోక్షజు నాశ్రయింపు మని 

వెండియు నిట్ల నియ. 282 

. పరికింప నీ విశ్వపరిపాలనమునకె యర్లి గుణవ్యకు( డె న యట్టి 
బా G అ= గ్లూ ఈం 

నారాయణుని పొదనళినముల్ సేవించి (బబహ్మయు (బహ్మత్వ పదమునొంది 

ఘను(డు మీతాత యా మనువు సర్వాంతర యామిత్యమగు న నెక మైన దృష్షి( 

జేసి యాగములు యజించి తా భౌమసుఖములను దివ్యసుఖముల మోక్ష 

. సుఖములను బొందె నట్టి యచ్యుతుని( బరుని 

వితత యోగీంద్రనికర 'గవేష్యమాణ 

చరణ సరసిజ యుగళు శశ్వ(త్రుకాశు 

భ _క్షవత్సలు విశ్వసంపాద్యు హరిని. 298 

మతియును, 294 

కరతల గృహీత లీలాం, బురుహ యగుచు( బద్మగర్భముఖ గీర్వాణుల్ 

పరికింపం గల లక్ష్మీ, తరుణీమణిచేత వెదక(దగు పరమేశుకా, 235 

వి (ధువుండు నారదోపదేశంబు వడసి తపంబు చేయుట :-- 

* నిజ ధర్మ పరిళోభితం బెన న యేకా్యగచి త్త తంబున నిలిపి సేవింపుము. అమ్మహో 

త్యునికంటె నీ దుఃఖం బపనయిం చువా( డన్యుం డొక్కరుండు గలండే? యని 
పలికిన పరమార్థ "హితుకంబు లై న త్రల్లి వాక్యంబులు విని, తన్ను దాన నియ 

మించికొని, పుఠరంబువెక కలు నవసరంబున నారదుండు తద్వ్యృ తాంతం బెణింగి 

యచ్చటికిం జనుదెంచి,యతని చికీర్షి తంబు దెలిసి, పాపనాశకరం బై న తన కర 

తలంబున (ధువునిశిరం బంటి 'మానభంగంబునకు సహింవని క్ష శ్రియల ప్రభావం 

బద్భుతంబుగదా! బాలకుం డై యుండియు బినతల్లి యాడిన దురు కులు 

చి _త్తంబునం బెట్టి చనుచున్నవా6 డని మనంబున నాశ్చర్యంబు నొంది, 

TT RONAN 

- సంవేద్యామాన EY Gaps (తం) 2. కరమున గృహీతలీలాం,  బురుహయు 
నరవింద గర్భ (హృ; కరసరసీజగృహీతాం, బురువాయ (తం. వా.) “యోమృగ్యతే హస్త గృహీత 
పద్మయా, (్రియేతరై రంగ విమృగ్యమాణయా”” (8-24) 
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7(యో బాలక ! సకల సంప త్సమృద్దం బగు మందిరంబు దెగడి యొంటి 

నెందు నేగెదవు? స్వజన కృతం బగు నవమానంబుచె నిను సంత ప పుంగా€ దలం 

చెడ. అనిన (ధువుం డి ట్ర నియె సపత్నీమాత్ళ వాగిషుక్షతం బగు (వణంబు 

భగ వ. యోగ రసాయ నంబున మాపుకొందు. అను) (ధువునికి నారదుం 

డీ జని 236 

పిను పుత్రక! బాలుండ వై. యనయంబును (గీడలందు నాస క్తమనం 

బున6 దిరి గెడు ని క్కాలం, బున నీ కవమాన మానములు లే వెందుకా. 207 

కాగ మనమున6 చద ద్వి చేఠంబు నికు 

గలిగెనేనియు సంతోషకలితు లైన 

రుషు లాత్మీయ కర్యవిస్ఫురణ (జేసి 

వితత సుఖదుఃఖము లనుభవింతు రెప్పడు, 2898 

కావున వివేకంబు గల పురువు(ఃడు దనకుం (బా వంబు అగు సుఖదుఃఖంబులు 

దె వ వశంబులుగా6 దలంచి తావన్మా(త్రంబునం బరితుష్షుం డగు. నీవును దలి 
మూ ర ఉం 

చెప్పిన యోగమార్ష (ప్రకారంబున సర్వేశ్వ రాన్ముగహంబు( బొందెద నంటివేని, 
"ఓ 

అనఘాత్మ! యోగీందు లనయంబు ధర. బెక్కు జస్మంబులందు నిస్పంగ మైన 

మతిని. (బ్రయోగ సమాధి నిష్టలం జేసి యైనను దెలియలే రతనిమార్ష 
మది గాన యతండు దురారాధ్యు( డగు నీవు నుడుగుము నిష్పలోద్యోగ మిపుడు 

గాక నిశ్శేయసకాము(డ వగుదేని తండ్రి! వర్తించు త త్యాలమందు( 

బూని సుఖదుఃఖముల రెంటిలోన నేది 

దై వవశమున( జేకుజు( దాన (జేసి 

'డెందమున6 జాల సంతుష్షి నాందుచుండ 

విమల విజ్ఞాని యన భువి *చెలయు దెపుడు. 240 

T ఈ వచనమునకు బదులు “టి పతిలో ఈ (కంద పద్యములు గలవు. 

గే. సకల సౌభాగ్య సంపూర్ణ సదన నుఖము. నుశిగి యెందేగెదవు వత్స యొక ,_రు(డ వ 

ఆనభ |! యాత్మీయ జన జనితావమాన, సంగతునిగా దలంచితి నింగితమున, 

(Oa గ్గి గ్ల శే అ రశ 3p గ్య చై ద్ర్ క రక్ష, పర మాత్మ ధ్యా నమెట్లు వాజిల్లు నినున్ 

వడ లింపనేర నుదుచి, స్థిరవాక్ దండవ్యామో న వితుక వగుటిన్_ 

1. నొందుచుండ (హ) 2. వెలయు దెవుడు (వహ) 
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న, మతియు గుణాఢ్యుం డగువాని( జూచి సంతోషింపుచు నాభానుం డగు. వానిం 

జూచి కరుణింపుచు, సమానునియెడ మైత్రి సలుపుచు వ ర్రింపుచున్న దా 
(తయాదికంబులం దొరంగు. అని నారదుండు పలికి న విని (ఛువుం డిట్లనియె. 

అనఘా! యూ శమంబు సుఖదుఃఖ హతాత్ము అగు పురుషులకు దురమం 

కృపాయ త్తు తుండ వైన ఏచేత వినంబడె. ఆ టైనం. బర భయంకరం బగు తత్త 

ధర్మంబు నొందిన యవినీతుండ నగు నేను సురుచి దురు శ్తవాణ వినిర్భిన్న 

హృదయు౦డ నగుట మదీయ చి త్తంబున కాంతి నిలువదు. కావునం (దిభువనో 
త్కుష్ష ౦బు,నననా శ్రధిష్టితంబు నగు పదంబును బొంద నిశ్చయించిన నౌకు సాధు 

మార్గంబు నెతింగింపుము. నీవు భగవంతుం డగు నజుని యూరువువలన జని 

యించి వీణావాదన కుశలుండ వె జగద్దితార్హంబు సూర్యుని(బోలి వ-ర్తింతు వనిన 

విని, 

గ ౭ 

నారదు6 డిట్లను ననఘ |! కు, మారక ! విను నిన్ను మోక్ష మార్గంబునకు కా 

(బేరేచిన వా( డిప్పుడు, ధీరజనో త్త తముడు వాసు దేవుం తగుటణ. 22 

నీవు న మ్మహాత్ముని నజ ధ్యాన పవణ చిత్తుండ వై ధఛజియింపుము. 249 

పురుష (డు దవిలి చతుర్విధ, పురుషార్ల శ్రేయ మాత్మ. బొందెద ననినకా 

ధర. ద క్చాపికి హేతువు, హరిపదయు గళంబు దక్క నన్య ము గలదే 244 

కావున, ee . 245 
తల 

వర యమునానది తటమున, + హరిసాన్నిధ్యంబు శుచియు ౨ నతిపుణ్యము నై. నె 

పర (గిన మధువనమునకును, సరసగుణా!చనుము మేలు సమకులు నచటకా. 216 

ఆ యమునాతటినీ శుభ, తోయములకా (గుంకి నిష్టతో నచ్చట నా 

రాయణునకును నమస్కృతు, లాయతమతి. 2చ్రేసి చేయు యమనియములకా. 

మణియుం బాలుండ వగుటంటజేసి వేదాధ్యయనా 'ద్యుచిత కర్మా నర్హుండ 
వయ్యు నుచితంబు లగు కుశాబినంబులం ' జేసి. స్వస్తి సిక ప్రముభాసనంబులం 

గల్పించుకొని, 'తవృ(త్రాణాయా మంబులచేతం .ట్రాణేంద్రియ మనోమలం బను 

" చాంచల్యదోషంబు (పత్యా హరించి స్టిరం బె న చి _త్తంబున, Rr 248 

' ప. వు EN లు దు షి స 

1. పదధ్యాన. (క. బ. తం.) , .. | 

ft “హరి సాన్నిధ్యదము” 'అని యుండుట లెస్స; సన్ని ధ్య నిత్యదా హరే.” 

అని మూలము. . (3-44) 

ల జేయుమయ్య (హృ 
2 కి 
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చిర్ నాసుడు సుభూయు గుండును నుకహోలతలు (డును సుందరుడు Co 

హారినీల సంకోభితకాంగుండు. దరుణుండు నరుణావలోక నోషాధరుండు 
w 

సనరుణాసము[దుఎడు పురు మార్డ నిధి యును (పణతాశ యుండు శోభనకరుండు 

సరగలో శరణు ండు సర్వనాతు 

పురుషలక్షణ యు కుండు పుణష్షశాలి 
—0 స 

యసిత మేఘనిభ క్యాము6 ఎజవ్యయుండు. 249 

మటియును, 
20 

2 9 శ్ ౬ £ హ త్ర భూషణు6 డా(శిత ఫోషణుండు 

లాలిత కాంచీకలాప ళోభిత కటి ముండలుం డంచిత కుండలుండు 

మహనీయ కౌ గుభమణి ఘృణి చారుగ 9) వేయకుం డానందదాయకుండు 

ఫ్ ప స్తు (డు భువన్యప్రశ స్తు సు డజు డు 

గ్మమసౌరభ వనమాలికాధరుం 

హతవిమోహుండు నవ్య పీతాంబరుఐడు 

లలిత కాంచననూప్తు రాలంక కృతుండు 

ర్ '2శయ సదుణు6డు దర్శనీయతము(డు. 251 
(స 

సరస మనో కలోచన ము, త్కరు డును హృత్పద్య కర్ణి కానివసిత వి 

సుర దురు నఖమణి కోధిత, చరణసరోశజాతు( డతులశాంతు(డు ఘను (డుకా. 

అయిన పురుషోత్తముఎ బా జ్పుచు హృదయగతు-డును, సానురాగ విలోక 

నుండును, వరద; శేష్తుండును నగు నారాయణు నెక్నాగచి త్తంబున ధ్యాసంబు 

చేయుచుం బరమ నివృత్తి త్రిమార్గంబున ధ్యానంబు సేయ (బడ్డ పురుషో త తముని దివ్య 

మంగళ సరూపంబు చి త్రంబునం దగిలిన మరల మగుగనేరదు.అదియునుం గాక 

య్ మంత: ౦బేని న ప్రవాస సరంబులు స్ీయి=చిన ఖేచరులం గనుంగొను సామ 

ర?౦బు గలుగు నట్ట (పణవయు క్ర కం బగు ద్వాదళా కర కలితంబును, దేశకాల 
సో 

జాగ వేది బుధానుషితంబును నై నైన వాసుదేవ మం|త్రంబునం జేసి, 258 
' పు 

1. ని (ప్రసన్నా... (ద. బం తం. వాం) తి. డచ్యుతుండు (జ) కి. నయన సము, 
6 
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సీ, 

Ur 

దూ వ్యా౨కు రంబుల దూర్యాంకురశ్యాము జలజంబులను జాకుజలజనయను( 

ర్స a ల కా 
దుల పదళంబుల6 దులఅసీకొ డాషుని మాల్యంబులను వినిర్మలచరీ(కు( 

బ|త్రంబులను బక్షీష్మత్రుని ( గడు వన్య మూలంబులను గాది మూలనునుని 

నంచిత భూర్షత్వగాది నిర్మిత వివిధాంబరంబులను 'వీతాంబరథరు 
a 

దనరుభ కిని మృ చ్చిలా దారు రచిత 

రూపసములయందు 6 గాని నిరూఢ మెన 

సలిలములయందు.6 గాని సుసలములందు( 

లర్ టీతో గాని పూజింపనలయు న క్క_మలనాభు. 29: 

ధృతచిత్తుండు శాంతుండు ని, యతపరిభాషణుండు సుమహితాచారు(డు వ 

జలే హారి మంగళగుణు (డును, మితవన్యాశను(డు నగుచు మెల (గుచు మజియు కా. 

ఉ త్రమళోకుం డగు పుండరీకాతుండు నిజమాయా స్వేచ్చావతార చరితుంబుల 

చేత నచింత్యం౭బు గా నెద్ది "సేయు, సద్ది హృదయ గతంబుగా ధ్యానంబు నేయం 

దగు. మతటియుం గార్యబుద్దింజేసి చేయంబడు పూజావిశేషంబుల వాసుదేవ 

మంగత్రంబున సర్వెశ్వరునికి సమర్చింపవలయు. ఇట్లు పనో వా కాయ 

కర్మంబుల చేత మనోగతం బగునట్లుగా భ క్రియు ర్రంబు లైన పూజలచేతం 

బూజింపంబడి, సర్వేశ్వారుండు మాయాభిభూతులు గాక సేవించు పురుషులకు 

ధర్మాది పురు మార్థంబుల నభిమతార్శంబుల నిచ్చు. విరకుం డగువా(డు 

నిరంతరభావం బై న భ కియోగంబునంజేసి మోక్షంబు కొటికు భజియించు. 

అని చెప్పిన విని (ధువుండు నారదునకుం (బద&ీణ పూర్వకంబుగా నమస్క_ 

రించి *(మహర్షి జన సవ్యం బై సక లసిద్దుల నొసంగుచు) భగవత్పాదసరో 

జాలంకృతంబై న మధువనంబునకుం జనియె, ఆంత, 258 

పద్యభవసూను( డు తానపాదుకడకు 
నరిగి యా రాజుచే వివిధార్పనముల 

నంది సంపీతు( డె యున్నతాసనమున 
ర 

నెలమి6 గూర్చుండి యాతనివలను చూచి. 251 

ఇ టనియె. 258 
పలి. 

భూనాయక! నీ విపుడా, మానాస్యుండ వగుచు( జాల మదిలో. జింతం 

బూనుట కేమి కతం బన, నా నారదుతోడ నాత( డనియెకా మరలకా. 259 
Dea 

ప NNN NI NNN, గన షు ~ 
bal 

1. చితాంబరునిని (క. చ. బ. తం.) “జ తా, ప. (వతులలో లేదు. 
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శ్రీమహాభాగవతమ 
ఎగ బాలు ( డస్మ తియనం 
(౧ 

బరిభవ మొంది చనియె. దల్లియుదానుకా. 

టవి( జొచ్చి యచ్చట బథిి శాంతుండు కుత్చీడితుం [గా 

డును సంమా నముఖా ంబుజుండు ననఘుండుకా జబాలు(డు నె నై షన మ 

ఎని దుఃఖించెద నాదు చి తమున నార్యసుళ్య! యి టొటకుకా, 26l 
లం గ 

అట్టి యుత్తమబాలు నా యంక పీఠ 

ము దు 6 గూర్చుండనీక నిరాకరించి 

చీతుండ న నయటి 
యా ర 

డి మునినాథచం[ద్ర! 262 

తు 
oan 

మి 

నా విని నారదుండు నరనాథుని కిట్లను నీ కుమారు డా. 

దేవకిరీట రత్నరుచి దీపిత పాదసరోజు( డై డెన రా 
దైన 

' జీవదళాక్ష రక్షితు( డశేష 'జగజ్జన కీర్తనీయ *కీ 

్రీవిభన (ప్రశస్త సుచరి కండు వానిక్ దుఃఖ "మేటికీ ౯? 263 

--కొవున న మ్యుహాత్మ(డు సుకర్యము చేత సమ సతోకపా 

" లావళి కందరాని సముదంచిత నిత్యపదంబునకా (ప్రభు. 

“శ్రీ విలసిల్ల ( జెందు6 డులసీదళదాము. భజించి యా జగ 

-. త్పావనుందై. ననీ సుతుప్రభావ మెజుంగవు సీపు భూవరా! 26 
ఫ్రా 

అదియునుం గాక... వ... 

నీ కీ ర్తియు జగములయం, దాకల్పము నొంద(జేయు నంచిత గుణ ర 

త్నాకరు( డిట కేతెంచును, ళోకింపకు మతనింగూర్చి సుభగచరక్రా! 204 

అని నారదుండు వలికిన, విని మనమున విశ్వసించి ఏభు(డును (బియనం 

దను6 జింతింపుచు నాదర,మున64 జూడం, _డయ్యె ఒరాజ్యమును! బూజ్యముగకా. 

అంత నక్కడ (ధువుండు, |. 
ba 

చని. ముందటి! గనుయోొనె, మధు, వనముశుః ము స్తొదేవయోగి వర్లిత:.మణపా 

వనముమ- దుర్భవ. జలద ఫం: వనమును. నిఖిల్లై క “వుణ్య వర భవ నంబుకావ 269 
లము డు మక ప... RRR IN, 

1 జగత్పరికీ రనీయ క (క్ర) క ED గ్, , ధ్ర విభవ పక స్త (డ్య , 



చతుర స్కంధము 81 
థి 

వ. అట్లు గని డాయంజని యమునానదిం గృతస్నానుం డె నియతుండును, సమా 

హిత చితుండునునె , సర్వేశ్వరుని ధ్యానంబు సేయుచుం |దిరా[త్రంబుల కొక్క 
అలాటి అ. ం 04 

మాజు కృత కపిత్త బదరీఫల పారణుం డగుచు దెహస్టితి ననుసరించి యొక్క 

మాసంబు హరిం బూజించి, యంతనుండి, యాజేసి దినంబుల కొకపరి కృత 

జీర్ణ తృణ పర్ణాహారుం డగుచు, ఠ6ండవ మాసంబున విషము సమారాధనంబు నేసి 

యంతనుండి నవరా(త్రంబుల కొకమా జుదక భక్షణంబు నేయుచు, మూడవ 

మాసంబున మాధవు నరించి, యంతనుండి ద్వాదశదినంబుల కొక మాటు 

వాయు భక్షణుం డగుచు, జితశ్వాసుండి నాలవమాసంబునం బులడరీకావని 

భజియించి, యంతనుండి మనంబున నలయక నిరుచ్చ్వానుం డై యేక పదంబున 

నిలిచి పరమాత్మం జింతింపుచు నచేతనం బెన సాణువుం బలె నెదవ మాసం 
య ఢి ర 

బునుం జర పె. అంత, 270 

* సకల భూతేం (దియా శయ మగు హృదయంబునందు విషయముల. జెందనీక 

వమహదాది తత్త సమాజములకును నాధారభూతమును (బధానపూరు 

"షెళ్వరు6 డై నట్ట శాశ్వత (బహ్మంబు.( డన సిత హృదయపద్మమున నిలిపి 

హరిరూపమునకం టె నన్యంబు నెటు(గక చిత్త మవ్విభునందు.( జేర్చియున్న 

లా 

తే, కతన ముల్లోకములు చాల గంప మొందె 

'వెండియును బెర్చి య య్యర్భకుండు ధరణి 

2నొక్క_పాదంబు మోపి నిల్చున్న వేళ. 

బేర్చి యబ్బాలు నంగుష్టపీడ( జేసి. 271 

తె, వసుమతీతల మర్ధము వంగ జొచ్చె 

భూరిమద దుర్నివారణ వారణేం(ద 

మెడమం గుడి నొరగయగ నడుగడుగునకును 

*4జలన మొందు నుదస్థిత కలముదోలె. 272 

చ. అతడు ననన్యదృష్టైని ( జరాచర దేహి శరీరధారణ 

స్థితిగల యీళునందు( దన జీవితముకా ఘటియింపంజేసి యే 

కత6 గనం ద న్నిరోధమున( గై కొని కంపమునొందె నీశ్వరుం 
డత(డు చలింప నిజ్ఞగము లన్నియు. 6జంచల మయ్యె భూవరా! 2178 

1. దనరైన (తం. వా.) ల. పాదంబుం జేర్చి (హు); పాదంబుచేర్చి (తం. వా. ) 
లె. తలమును వడవడ వడంక (4) 4. జలనమొందుచు నడగెడు కలమువోలె (క. చ. ట-తజడ. 

ద. బ. హ.); చలన మందు నుదస్థితకలమువోలి (జ); చలనమగు నుదధిస్టిత క లమువోలె (తం); 
5. దేహశరీర ధారణా (హ.తం.వా.) 6. చంచలమందె నత్తటికా (హ 



852 

ర్ం 

నం 

శ్రీమహాభాగవతము 

ఆ లోకభయంకర మగు, నాలోక మహావిప దశాలోకను లై 

యా లోకపాలు రందజు, నా లోక శరణ్యు గాన నరిగిరి భీతికా, 274 

అ టరిగి నారాయణు నుదేశించి కృత [పణాములై కరంబులు ముకుళించి 
టి, 6 యాం 

యి టనీరి. 275 
భా 

చ, హరి! పరమాత్మ! కేశవ! చరాచర భూతశరీరధారి వై 

ఇదు 
భల 

సర(గుదు ఏవు నిట్లులుగ6 "జ్రాణనిరోధ మెజుంగ మెందు ముకా 

దిరముగ దేవదేవ! జగదీశ్వర! సర్యశరణ్య! నీ పదాం 

బురుహము లోలిమై శరణు( బెందెద మా ర్తి హరించి కావవే! 276 

. అని దేవతలు విన్నవించిన ఏళశ్వురుండు వారల కి ట్లనియె. ఉతానపాదుం డను 
రం గా 

హాని తనయుండు పిశ్వరూపుం బై డన నాయందు దన చి త్తం 5 కర్ణింటు( జేసి 

కపంబు గావింపుచుండ దానంజేసి సి భవదీయ {& పాణనిరోధం బయ్యె. అట్టి దురత్య 

న తపంబు నివ _ర్లింస( జేనెద. వెజవక మీ మీ నివానంబులకుం జనుం 

డని యానతిచ్చిన నా దేవతలు నిర్భయాత్యులై. యీ శ్వరునకుం (బణానుంబు 

లాచరించి (తివిష్టసంబునకుం జనిరి. త దనంతరంబ, వి 

అధ్యాాంయయు వా 

స్తీ హరి యీ శ్య్వరుండు విహంగ కులేశ్వర యాను డె నిజభృత్యు(డై న (ధువుని (6 

తే, 

తే, 

గనుంగొను వేడుక జనియింప నా మధువనమున కప్పుడు సని (ధువుండు 
పరువడి యోగవిపాక తీవ్రం బైన బుద్దిచే నిజమనోంబురుహ ముకుళ 

మందు6 దటి (తభాయతమూ ర్తి యట. దిరోధానంబునుం బొంది తత్ క్షణంబ 

తన పురోభాగమునను నిల్చినను బూర్య 

సమధిక జాననయన గోచర సమ్మగ 

మూర్తి గను(గొని సం[భమమునను సమ్మ 

దా(శువులు రాల బులకీకృతాంగు 6 డగుచు. 278 

—: |ధువు(డు భగవంతుని స్తుతించుట 3౩ 

నయనముల విభుమూ ర్లి( బానంబు సేయు 

3పనిది. దన ముఖమునను జుంబనము నేయు 
లీల( దగ భుజములను నాలింగనంబు 

నేయు గతి దండవ న్నమస్కృృతు లొనర్చె. “279 
బాటా స mere CO 

1. నిరోధము లెందు. మున్ను నే మెలు(గ మనాథనాథ (తం); విరోధ మెజబుంగ మెందు ముం, 

చిరవుగ దేవదేవ (వా); ఏ. పగిది గనుచును ముఖము (చ. టె. త.) 



చతుర స్కంధము రిర్లి 
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న 
ఆల క 

౭m 

ఇట్లు దండ(ప్రణామంబు లాచరించి, కృతాంజలి యె సో(త్రంబు నేయ నిశ్చయిం 

చియు *(సుతి [క్రియా సమర్హుండు గాకయున్న్ర (ధువునకు సమ_స్తభూతంబు 

లకు నంతర్యామి యెన యీ శ్వరుండు (ధువుని తలం పెజీంగి, వేదమయం బైన 

తన శంఖంబుచేత 'నేబ్బాలుని కపోలతలం బంటిన ) జీవేశ్వర నిర్దయ జ్ఞుండును, 

భక్తిభావ నిష్టుండును నగు (ధ్రువుండు నిఖిలలోక విభ్యాతకీ ర గల యీశ్వరుని 

(భగవ (క్చతిపాదితంబు లగుచు) వేదాత్మకంబు లైన తనవాక్కుల ని ట్లని 

స్తుతియించె. దేవా! నిఖిల శ క్రిధరుండవు, నంతః (ప్రవిష్ణుండవు నైన నీవు 

రీనంబు లె న మదీయ వాక్యంబులం (బాణంద్రియంబులం గర చరణ (శవణ 

త్వగాదులను జిచ్చ కె చే. గృపంజేసి జీవింపంజేసిన భగవంతుండవును, సరము 

పురుపుండవును నైన నీకు నమస్కరింతు. నీ వొక్కరుండ వయ్యును మహ 

దాద్యం బైన యీ యశేషవిశ్వంబు మాయాఖ్యం బైన యాత్మీయ శ కి చేతం 
గల్సించి యందుం (బివెశించి, యిం! దియంబులందు వసింపుచు ఈ(ద త్త 

దేవతా రూపంబులచే) నానాప్రకారంబుల దారువులం దున్న వహ్నిచందంబునం 

(బకౌాశింతువు. అదియునుం గాక, 280 

. వరమతి నా ర్రబాంధవ ! భవ దన బోధ సమేతు( డై భవ 

చ్చరణము బొందినటి విధి సర్గము సు పజనుండు బోధమం 
దరయ (గ జూచురీతి గను నట్టి ముముకు శరణ్య మెన నీ 

చరణములం గృతద్డొ ( డగు సజను( డెట్లు దలంప కుంచెడుకా? 281 

. నుహకాత్మ! మజీ జన్మ మరణ (ప్రణాశన హేతుభూతుండవు నిద కల్ప 

రువవు నగు నిన్ను6 దగ నెవ్వరే నేమి పూని నీ మాయా విమోహి తాత్ము 

లగుచు ధర్మార్ల కామాదుల కొజకు( దా మరింపుచుం (దిగుణాభ మెన 
ల యు థి ౬ 

దేహోవ భో ఖ్ గ్య మై దీపించు సుఖముల నెనయంగ మది నిచ్చయింతు రట్ట 

. విషయ సంబంధ జన్య మే వెలయు సుఖము 

వారికి నిరయమందును వజలు దేవ! 

భూరి సంసారతాప నివార గుణ క 

థామృతాపూర్ణ! యీ శ! ?మాధవ! ముకుంద! 282 

= అరవిందోదర! తావకీన చరణ ధ్యానానురా గోల్లస 

చ్చరి తాకర్ణ నజాత భూరి సుఖముల్ స్యానందక (బహ్మమం 
వస ప సి wr mn 8 

1. ఇందియంబుల చెష్టింప జేయుచు (ట్ర) * కొన్ని తాప, _పతులలొ లదు. ౨, అవ్యయ (అ) 

[22] 
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దరయకా లేవంట చండభృద్ద*త విమానాకీర్ణులై కూలు నా 

సురలోకన్లుల( జెప్పనేల? సుజన సోమెక చింతామణీ! 283 
అలలా 

చ. వారి! భజనీయ మారనియ తాత్వకుతె భవదీయ'మూ రిపె 
a డ్ర ర్తి ల అజం దై 

వరలిన భక్రియు కు లగు వారల సంగతి గల్గంజేయు స 

త్పురుష సుసంగతిన్ వ్యసన దుర్భవసాగర మపయత్నతకా 

సరస భ వత్క_ థామృతర సంబున మత్తు(శ న తరించెదక. 284 

చ. నిరతము. దావకీన భజనీయ పదాబ్ద శసుగంధలబ్లి యె 

వ్వరిమది వొంద(గా గలుగు వారలు ద(త్రియ మ ర్య దేహము 

కిన్నరయ దదీయ దార తనయాది నుహృద్భహ బంధువర్గ్లము కా 

మజతురు విశ్వతోముఖ! రమాహృదయేశ! ముకుంద! మాధవా! 285 

స్టీం RN రమాత్మ! మర్త్య సుపర్వ తిర్య జ్యృగ దితిజ సరీసృప ద్విజగణాది 

౦వ్యా ప్రమును సదస ద్విశేషంబును శ కొని మహాదాది కారణంబు 

న విరాడ్వి(గహంబు నే నెజుంగుదు6 గాని తక్కిన *సుమంగళము నైన 

ంతత సుమహా తె శ్వర్య రూపంబును భూరి శభ్లాది వ్యాపారశూన్య 
pal ౭ 

a 

"తే. మెన (బహ్మస్వరూప మే నాత్మ నెజుంగ. 
QQ 

(బవిమలాకార! సంసార భయవిదూర! 

పరమ మునిగేయ! సంతత భాగధేయ! 

నళినన్నెత్ర! రమాలలనా కళత్ర! 286 

cm . సర్వశ! కల్పాంత సమయంబునందు నీ యవఖిల (పపంచంబు నాహారించి 

యనయంబు శేష సహాయుండ వై "శేష పర్యంక తలమున ( బవ్యశళించి 

యోగని(దారతి నుండి నాభీసింధుజ స్వర్థ లోక కం జాతగర్భ 

_ మందు! జతుర్ముఖు నమర 6-బుట్టంపుచు రుచి నొప్పు (బహ్మస్వరూపి వైన 

తే, నీకు (మొక్కెద నత్యంతనియమ మొప్ప 

భవ్య చారి[త్ర! పంకజపత నేత్ర! 

చిరతుభాకార! నిత్యలక్ష్మీవిహార! 

యవ్యయానంద! గోవింద! హరి! ముకుంద! 287 

* దండభృద్భట (తం. వాం) కిన్న్వుంతకాసి లులితా ద్విమానాత్ (మూల) 4-9-10. 
1. రూపమై (తం. వా.) బి. సుగంధలుబ్ధు, లెవ్యరి మది బొంద6గాం గలుగు వారలు 

(తం. వా.) సుగంధలబ్ధి నెవ్వరి మది (హ) కి. కరము తదీయధార సుతకామ (హృ 4. సమంగళము 
నైన (తం) 



చతుర్ణ స్కంధము కిర్ ర్ 

నం అట్లు యోగని ద్రాపరవశళుండ వయు్యును జీవులకం టె నత్యంత విలక్షణుండ వె 
మ్ 

యుండుదువు. అది యెటనిన, బుద్యవసా భెదంబున నఖండితం బె న స్యశకిం 
య టు ధు ల్లు 6౮ ౨ 

జేసి చూచు లోకపాలన నిమి తంబు యజ్ఞా ధిష్టాత వు గావున నీవు నిత 

ము క్తుండవు, సరిశుద్దుండవు. *(సర్వజ్జాండవు, నాత్మవు, కూటస్లుండవు, నాది 

పురుషుండవు,) భగవంతుండవు, గుణత్ర యాదీ శ్వరుండవు నై వ రింతువు. 

ఛాగ్యహీనుం డైన జీవునియందు నీ గుణంబులు గలవె.ఏ సర్వేశ్వరునం 'దేమేమి 

విరుదగతు లె వివిధశ కియు కంబులెన యవిద్యాదు లానుపూర కకంబునం జెసి 
మ్ అవ అలన ర్తి 

(పలీనం లగుచుండు నట్ట ఏళశ్వకారణంబు నేకంబు ననంతంబు నాద్యంబు 

నానండమా(క్రంబు నవికారంబు నగు (బ్రహ్మంబునకు సమస్కరించెద. మతీయు 

దేవా! నీవు సర్వవిధ ఫలం బని చింతించు నిష్కాము లై న వారికి రాజ్యాది 
కామితంబులలోన( బరమార్లం బె న ఫలంబు సర్వారరూపుండ వెన భవదీయ 

@ CC య యి 

పాచపద్మంబుల సెవనంబ. ఇటు నిశ్చితంబ యెనను సకాము లైన దీనులను, 
పడా. షా రై 

గోవు వత్సంబును _స్తన్యపానంబు నసేయింపుచు వృకాది భయంబువలన రకించు 

చందంబునర గామ్మపదుండ వై సంసార భయంబువలనం చాపుదువు.ఆని యిటు 
య 

సత్యసంకల్పుండును, సుజ్జానియు నై న (ధ్రువునిచెత వినుతింపంబడి భృత్యాను 

రకుం డె న భగవంతుండు సంతుషాంతరంగుం డె యి బనియె, 288 
ద Qe ర న్ na) 

ర్, ధీర[ వ్రత! రాజన్య కు, మారక ! నీ హృదయమందు మసలిన కార్యం 

వారూఢిగా నెజుంగుదు, నారయ నది వొందరాని దై నను నితుకా. 289 

వ. ఆది యెత్తు దనిన నెండేని మేధియందు( బరి ఛామ్యమాణ గో చ|క్రంబునుం 

జోలి గహ నక్షత్ర తారాగణ జో్యతి శ్చర్రంబు నక్షత రూపంబులై న ధర్మాగ్నిి 

కశ్యప “శ్నకులును, సప్తర్షులును, *దారాసమేతు లై (ప్రదకీణంబు దిరుగు 

చుండుదు. రట్టి దురాపంబు బుసు, ననన్యాధిష్టితంబును, లోకత్రయ (ప్రళయ 

కాలంబునందు. నశ్వరంబు గాక (పకాశమానంబును నై న (ధువకీతి యను 

పదంబు ముందట నిరువదియాలువే అేం డు సన బాపింతుపు. త త్పద(పాపి 

పర్యంతంబు భవదీయ జనకుండు "వనవాసగతుం డై నం ద(ద్రాజ్యంబు 

పూజ్యంబుగా ధర్మమార్షంబున జితేం(దియుండ వై చేయుదువు. భవ దనుజుం 

డగు నుత్తముండు మృగయార్థంబు వనంబునకుం జని మృతుం డగు. తదన్వేష 
కార్థంబు ద దాహితచి త్త యె తన్మాతయు వనంబునకుం జని యందు దావ 

చహననిమగ్న యగు. వెండియు, 290 
TN na, VS 

* కొన్ని తా ప. "ప్రతులలో కానరాదు. 1. శుకులు (చత పంబ. ) 2. దారకాసమెతు అ 

(తం. వా”) ““భమంతో యత్చతారకాఃో (9-21) 
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అనఘాత్య ! మజి సీపు యజ్ఞరూపుం డనందగు నన్ను సంపూర్ణ దక్షీణంబు 
మే 

అగు మఖంబుల చెత నర్చించి సత్యంబు లగు నిహసౌఖ్యంబు లనుభ వించి 

యంత్యకాలమున సె న్నాత్మ.( దలంపుచు మటి సర్వలోక నమస్కతమును 

మహా బునరావృ తి రహితంబు స పరి మండలోన్నత మగు మామకీన 
— 0 జాలి ది 

న్ 

= పవము.6 దగ బొందంగల వని పరమప్పురుషు( 

డతని యభిలషితార్థంబు లర్థి నిచ్చి 

యత(డు గనుగొనుచుండంగ నాత్మపురికి 

గరుగగమను(డు వేంచేనె. గొతుకమున. 291 

అంత (ధువుండును బంకేరుహాక పాద 

కమల నేవోపసాదిత ఘనమనోర 

థముల( దనరియు( దనదు చి తంబులోన( 

దుషి6 బొందక చనియె విశిషచరి (త్ర | 292 
రు య 

అటు, 298 
(య 

అని మె(త్రేయు (డు (ధువు6 డ 

ట్ల నయము హరిచే( గృతార్డుం డై నవిధం బె 
ne) Gp QQ 

లను వినుపించిన విదురు(డు 

ఏవని మునివరు(6 జూచి పలికె వినయం బెస6గెకొ. 294 

మునినాయక ! విను కాముక6 జన దుష్పాపంబు విమ్హచరణాంబురు హో 

ర్చన హితజన సంపాహ్యము, ననంగల పంకేరుహాకు నవ్యయపదము జా. 295 

. పెక్కుజన్మంబులం గాని పొందరాని పదంబు! దా నొక్క జన్మంబుననే ఫొంది 

యుం దనమనంబునం ద(ప్రా ప్పమనోరథుండ నని పురుషార్గవేది యైన (ధ్రువం 

డెట్లు తలంచె ? అనిన మె తెయుం డి ల్లనియె, 296 

<< 1 9 ర . ._ అనఘ! పినతల్లి దన్ను6 బల్కి-న దురు క్తి 

బాణ విద్దాత్ము( డగుచు ద ద్భాషణములు 

చిత్తమున. దల్చుచుండుటంజేసి ముకి 

గోరమికి నాత్మలో వగ ఎ*గుందుచుండె. 297 

. అంత నా (ధువుండు, 298 

1. మునిజన (తం. వా.) వ. గూరుచుండె (అ. చం సం.) 



చతుర్ధ స్కంధము కిర్? 

చం 

న్్ 

గ 

అనఘ! జితేం(డ్రియుల్ సుమహితాత్ములు నై న సనందనాదు లిం 

దనయ మనేకజన్మ సముపార్తిత యోగసమాధి(జేసి యె 

వ్వని చరణారపిందములు వారనిభ కి నెణుంగుచుందు రా 

ఘను6 బర మేశు నీళు నవికారు నమేయు నజేయునాద్యునికా. 299 

ఏను షక్యాసంబులు భబియించి త త్పాదపద్మచ్చాయం (బాపించియు భెద 

దర్శనుండ నై తి. అక్కటా! ఇట్టి భాగ్యహీనుండ నై న యేను భవనాశకుం 
యా (39) Qa 

డె న యతనిం వొడంగనియు నశ్వరంబు లన కామ్యంబు లడిగితి, ఇటి 
యు చ యు 

దెౌెరాత్మ్య మెందునుం గలదే? తమ పదంబులకం౦ంెపె నున్నతపదంబు నొందుదునో?' 

యని సహింపం జాలని యీ దేవతలచేత మదీయనుతి గలుషితం బయ్యెం నాకం 

నాయడు నారదుం దాడినమాట తథ్యం బయ. ఆతని వాక్యంబు లంగీకరించక 

యే నస తముండ నె స్వప్నావస్లలం బొందినవా(6యడు దెవికం బెన మాయం 
అం డు థు ల యె డై 

జెంది భిన్నదర్శనుం డగు చందంబున న నద్వితీయుండ నై నను (భాత యను. 

శ(తువుచే( (బావం బెన దుఃఖంబు నొంది జగ దాత్మకుండును, సుుపసాదు9 
అలానే వ 

డును, భవనాశకుండును వైన యీశ్యరు నారాధించి తత్చసాద బు వడసియు, 

నాయుర్విహీనుం డె న రోగికిం (బ్రయోగించు నౌషధముంబలె నిరరకంబు లె 
౧. థి ౬ 

*(నశ్వరంబు లయిన) యీ కామితంబులు గోరితి. ఆని వెండియు. 300 

ధనహీనుండు నృపాలు6 జేరి మిగులకా ధాటికా ఫలీకార మి 
మ్మని యర్షించినరీతి ము క్రిఫలదుం డై నట్టి పంకేజలో 

చనుండే చాల (బసన్ను6డె న నతనికా సాంసారికం బరి. గో 
a ॥ 6 

రిన నావంటి వమూఢమానసులు ధాతి౯ గల్లీి౮ం? యెవ్వరుకా. d0F 

—' |థధువుండు మరల. దనపురంబునకు వచ్చుట :--- ం 

ఆని యిట్లు చింతించె ననుచు న మె(శతేయ ముని విదురునకు నిట్లనియె దండ్రి! 
య యు యా 

కమనీయ హరిపాదకమల రజోభిసంస్కృృత శరీరులును యాదృచ్చికముగ 

సంప్రాప్త మగుదాన సంతుష్టచిత్తు లై వణలుచునుండు మీవంటివారు 

తగ భగవత్పాద దాస్యంబు దక్కంం౦గ నితరపదార్లంబు లెడ(దలందు 
థి 

. మజిచియును గోరనొల్ల రు మనుచరిత్ర! 

తవిలి యిట్లు హరి[పసాదంబు నొంది 

మరలి వచ్చుచునున్న కుమారువార్త( 

జారుచే విని యుతానచరణు( డపుడు. 802 

“వ్య బాన స పయ. 

ed కొన్ని తా. ప* (ప్రతులలో లేదు. 
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మనమున ని టీని తలంచె. 

చచ్చినవారలు (గమ్మజి, వచుటయే కాక యిటి వా రలు గలవే: 

నిచ్చలు నముగళుంత నగు, 'దిచ్చట మజి నాకు వభము లేం భుటించుకా? 804 

అని విశ్వసింప కుండియు, ?మనమందును నారదు(డు గుమారు(డు వేగం 

బున రాంగల6డనుచును బలి, కిన పలుకులు దలంచి నమ్మి కృతకృత్యుండై 305 

తన సుతుని రాక(6 జెప్పిన, ఘనునకు ధనములును మె _క్రీకపుహారములుకా. 

మన మలర నిచ్చి తనయుని ఉగనుగొను సంతోష మాత్మ. గడలుకొనంగకా, 

* వలను *మీతిన నె ౦ధవంబుల( బూనిన కనకరధథం౭బు నుత్యంథఠ నెక్కి 

(బాహ్మణ కుల వృద్ద బంధుజనామాత్య పరివృతు. డగుచు విసురణ మెజిసి 

(దబ బహ్మనిర్హాష తూర్యుస్వన శంఖ కాహళ వేణురవము లందంద చెలంగ 

శివిక లెక్కియు విభూషిత లై సునీతి సురుచు లుత్త ముండు నారూఢి నడువ. 

గరిమ దీపింప నతిక్నీఘగమన మొప్ప 

నాత్మనగరంబు వెలువడి యరుగుచుండి 

బలసి నగరోపవన సమీపంబునందు 

వచ్చు [ధువు6 గని మేదినీశ్వరుండు నంత, 307 

అరచము డిగ్గి పేమ దొల(కాడ ససం[భము. డై రమామనో 

హర చరణారవించదయుగళార్చన నిర్హశితాఖిలాఘు నీ 

శ్వర కరుణావలోకన సుజాత సమ(గమనోరథుకా సుతుకా 

గర మనుర క్తి డాసి పులకల్ ననలొ త్రం (బమోదితాత్కు6. డై, 308 
as 

విగియ6 గౌ(గిట జేర్చి నె మొగము నివిరి 

శిరము మూర్కొని చుబుకంబు చేత బుణికి 

యవ్యయానందబాప్ప ధారాభిషిక్స్తు( 

జేసి యాశీర్వదింప నా చిరయఖండు. 309 

జనకుని యాశీర్వచనము, లనయము గై కొని (ప్రమోది యై తత్పదముల్ 
దన ఫాలతలము సోక.6గ, వినతులు గావించి భ కి విహ్వలుం డగుచుజా. 810 

. అంతనా సజనా(గణి యె యెన (ధువుండు 

దలులకు భ కి వినతులు దగ నొనర్చి 
౧౧ ఆం 

నత ఇ 

1. నిచ్చట (తం. వా.) ఐ. మనమున మును నారదము(డు (చ) వ్ర మిరగ (హృ 
TUT టట ప సక సా బామ సా. 
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వ్ 
0. 

edd 

(13 

సురుచికిని (మొక్క నర్భకు( జూచి యె తి 
నగుమొగంబున నాలింగనంబు( జేసి. 311 

కరమొప్ప నానందగద్గ్దద స్వరమున జీవింపు మనుచు నాశీర్వదించె 

భగవంతు( డెవ్వనిపై మెతి వాటించు సత్కపానిరతి( (బసన్ను6 డగుచు 

నతనికిం దమయంత ననుకూల మైయుండు సర్వభూతంబులు సమత బేర్చి 

మహి దలపోయ నిమ్న(పదేశములకు ననయంబు౭ జేరు తోయములపగిది. 

గాన ఘను న మహాత్ముని గారవించె 

సురుచి పూర్వంబు. దలయక సుజనచరిత! 

విష్ణుభ కులు ధరను బవి(తు లగుట 

వారి కలుగరు ధరణి నెవ్వారు మజియు. 812 

కావున నుత్తముండును (ధ్రువుండును ((పేమవిహ్వాలు లగుచు నన్యోన్యాలింగితు 

లె పులకాంకురాల౦కృృత శరీరు లె యానంద బాష్పంబుల నొప్పిరి. ఆంత 
ననా షై 

సునీతియు 6 దన [ప్రాణంబులకంకు( [బియుం డైన సుతు నుపగూహనంబు చేసి 

తదవయవ స్పర్శనంబుచేత నానందంబు నొంది విగతళోక యయ. అప్పుడు 

సంళోషబాప్ప ధారాసి కంబు లై చనుబాలు గురినె. అంత, 818 

. ఉన్నతసంతోష ముప్పతిల్ల (గ బౌరజనము లా (ధ్రువుతల్లి నెనయ( జూచి 
గం ౧ 

కొడరిగ భవదీయ దుఃఖనాశకు.( డైన యౌ నీ తనూజు( డెందేని పెద్ద 

కాలంబు (క్రిందట గడ (గి నషం డెన వాండిపు నీ భాగ్యవశముచేత( 
బట” ల G 

(బతిలబు( డయ్యెను నీత(డు భూమండల మెలను రక్షించు నిదమహిమ' 
ధి ౧౧ ధ 

గమలలోచను( జింతించు ఘనులు లోక 

దురయం బె నయటి మృత్యువును గెలు 
జ్ర Q__ లు mar. 

రటి (పణతా రి హరు డన యదినాభు( 
ళు టి + ర్లు జ | 

డర ఏీచేత(6 బూజితు(డగుట నిజము. 914 

అని (పశంసించిరి. అట్లు పొరజనంబులచెత ?నుపలాల్యమానుం డగు (ధువుని 

నుతానపాదుం డు తమ సమేతంబుగా గజారూఢుని,జేసి సంస్తూయమానుండును, 

(సహృష్టాంతరంగుడును నగుచు పృ్పరాఖిముఖుం డై చనుదెంచి, 815 
ఇ“ Sa మా. 

1 “లాల్యమానం జనె రేవం _(ధువం స్యభ్రాతరం నృపః, 

ఆరోప్య కరిణం హృష్టః సూయమానో ఒవిశత్పురమ్” ” (మూ. 9-68) 
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న వర్ష పరిచ్చద స్వచ్చ కుడ్య ద్వార లాలిత గోపు రాట్టాలకంబు 

ఫల నప్పు మంజరీ కలిత రంభా స్తంభ పూగపోతాది ఏభూషితంబు 

పార క స్తూరికా గంధజల బంధురాపి ర్త వఏిపణిమా రాంచితం బు 

మానిత నవరత్న మయ రంగ వల్లీ విరాజ కత | (పతిగృహ ప్రాంగణంబు 

గ 

g 

శుభనదీ జలకుంభ సంళో భితంబు 

తండుల స్యభలాజాక్షత (ప్రసూన 
0౪ జరి 

ఫల *బల్నివాత కలిత విభాజితంబు 

నగుచు సర్వతోలంకృత మైన పురము. 316 

(ప్రవేశించి రాజమార్షంబున6 జనుదెంచు నప్పుడు, 317 
"మ 

. హరిమధ్యల్ పురెకామినిజనులు సౌధా(గంబులం దుండి థా 

స్వర సిద్దార్ధఫలాక్షత (పసన దూర్యా(వాత దధ్యంబువుల్ 

కరవల్సీ మణీ హేమకంకణ రుణత్కారంబు శోభిల్ల ( జ 
లి రి యా భాగవతో_త్రమో తమునిపై లీలానుమేయంబు గకా. 918 

ఇట్లు వాత్సల్యంబునం జల్లుచు సత్యవాక్యంబుల దీవించుచు సువర ర్ల వా(త్రరచిత 

మణి దీపసీర రాజనంబున నివాళింపం * (చౌర జానపద మి(త్రామాత్య బంధుజన 

పరివృతుం డై) చనుదెంచి, §19 

. కాంచనమయ మరకతకుడ్య *మణిజాల సంచయ రాజత సౌధములను 
వర సుధా ఫేన పాండుర రుక్మ పరికర. దాంతపరిచ్చద తల్పములను 

సురతరుశోభిత శుకపిక మిథునాళి గాన విభాసితో ద్యానముల 

సుమహిత వైడూర్య సోపాన విమల శి శోభిత జలపూర్ణ వాపీచయముల 

. వికచ కల్తార దర దరవింద కై ర 
న |పదీపిత ఐక చక్రవాక రాజ 

హంస సారస కారండవాది జలవి 

హంగ నినడాభిరామ పద్యాకరముల, a2 

FT UL gS] 

1. భర[వాత (వహ 2. కామినుల్ సతులు (హా) 

2౫ తా. ప. (పతులలో లేదు. 

లి ణీప 



అతా 

చతుర్థ స్కంధము £61 

La] 

తె, 

నం 

చారు బహువిధ వస్తు 'వి సరత నొప్పి 

యంగనాయు త్త మగుచు.6 బెం పగ్గలించి 

యర్ధి వనరారు జనకు గృహాంబు( డౌచ్చె 

నెలమి6 (ద్రిదివంబు. జొచ్చు దేవేం[ద్రుపగిడి. GoD ae) వచి 

అధ్యాయము _ ౧౨ 

. ఇట్లు (వవేశించిన రాజర్షి యెన యు తానపాదుండు సుతుని యాశ సృర్యకంబై న 

(ప్రభావంబు వినియుం జాచియు మనంబున విస్మయంబు నొంది (ప్రజానుర "కం 

డును,  (బజొసమ్మతుండును, నవయౌవన పరిపూర్ణుండును నైన (ధువుని 

రాజ్యాభిషి కుం జేసి, వృదవయస్కు౦ డెన తన్ను దాన యొజింగి యాత్మ 
ఎ (యు ర్తి య్ 

గతిం బొంద నిచ్చయించి విరకుం డె వనంబునకుం జనియె. అంత నా 

(ధువుండు శుంశుమార [పజాపతి కూ(తు ర న(భమి యను డాని వివాహం 

బె దానివలన గల్చ్బ వత్సరు లను నిద్దజు ) కొడుకులం £ బడసి వెండియు వాయు 

'పుత్రి యెన యిల యను భార్యయందు నుత్క._ల నామకుం డయిన కొడుకు, 
Qe 

నతిమనోహర యైన కన్యారత్నంబునుం గనియె. అంతం దద్భాొత యైన 
QQ Qe 

యుత ముండు వివాహంబు లేకుండియు, మృగయారంబు వనంబున కరిగి 

హిమవంతంబున యతుని చేత హతుం డయ. అతని తలియు. ద దుఃఖంబున 
౧ a 

వనంబున కేగి యందు గహనదహనంబున మృతింటోందె. (ధువుండు (భాతృ 

మరణంబు విని కోపామర శోకవ్యాకులిత చితుం డె జ (తం బగు రథం బిెకి 
4 —9 శ క “లా 

యు త్రరాభిముఖుం డై చని హిమవద్ద్లోిణియందు భూతగణ నేవితంబును, 

గుహ్యక సంకులంబును నైన యలకాపురంబు దబొడగని య మ్మహాదాహుండు, 

* ఘన శౌరోన్నతితోడ సర షక కుబాకాశంబులందుకా (బతి 

ధ్వను లోలికా నిగుడంగ శంఖము మహోద్యల్లీ ల. బూరింప6 ద 

న్నినదంబుకా విని యక్షకాంతలు భయాస్వితాత్మ లై లె ఎరుుగసా 

ధనులై యక్షభటుల్ పురికా వెడలి రుత్వాహాంబు సంధిల్ల (కా, 924 

ఇట్లు వెడలి యా (ధువునిం దా6కిన, 925 

చ. కరము మహారథుండు భుజగర్య పరాక్రమ శాలియుకా ధను 
ర్రరు(డును నైన యా (ధువుండు దన్ను నెదిర్చిన యక్షకోట్లి( జె 
బట మ మ 

మాన (క.చ.బ.) 2. పోయి, చెప్పిన నయ్యక్షభటుల్... ...... 
గంభీరోద్దతిన్నుగులై ( త. బ.) 



మమా ఖ్ స 

శ్రీమహాభాగవతము 

చ్చెరం బదుమూ(డువేల నొక చీరికి. గై కొన కొక్కపెట్ట భీ 

కరముగ మూడు మూడు శితకాండములం దగ (గువ్వనెసినకా, 928 

. వారు లలాటముల్ వగిలి వారక ?కోషిలి తేజ య మహో 

డారు పరా(క్రమ (ప్రకటధి ర్యము ద త్యరలాఘవంబు స 

ల్యాణు నుతింపుచుకా గుపితమానసు లై పదదాడిత [పదు 

మషోరగకోటిం బోలి చటులో(గ భయంకర రోషమూర్తు లై. 327 
a) ద 

ఆ రథికో తముం దొడరి యందజు నొక్కట. జుట్టుముట్టి యా 

జాలు శిలీిముఖంబుల6 చ దంగములకా బగిలించి వెండి వి 

స్పార గడా శర క్షురిక పట్టస తోమర శూల ఖడ్గముల్ 

సారథియు కు6 డైన రథిసత్తముపై ( గురియించి రేవునకా. 328 

. అటు గురియించిన నతండు, 829 
లా 

సెంపజియుండెను ధారా, సంవాత చృన్న మెన శె లము భంగికా 
యా యై 

గుంపులు గొని యాకసమున(6గంపింపుచు నపుడు సిద్దగణములు వరుసకా.980 

పహిహాకారము లెసయగ (గ 

నోహో! యీ రీతి (భువ పయోరుహహితు. డు 

త్సాహము చెడి యిటు దై త్యస 

మూ హోర్డ వమందు నేడు మునిగనె యకటా! 831 

ఆనీ చింతించు సమయంబున, §82 

తా నూతని గెలిచితి మని, యా మనుజాశనులు పలుక నట సీహార 

సోమము సమయించు మహో, ద్దాముం డగు సూర్యు బోలి తద్దయు( వోంచెకాం 

అటు దోంచిన, 934 
౧౧ . 

అరిదుఃథావహ మైన కార్ముకము శౌర్యస్ఫూ ర్తితోం దాల్చి ఖీ 
కర బాణావళిం వింజపీంజ గరవంగా నేసి రముంరూనిలుం 

డురు మేఘావళి. బాజందోలుగతి నత్యు(గాహిత [కూర బం 
ధుర కనా9వళి రూపుమాపె *ివిలసదోరీల సంధిల గకా. 995 

వం! Slag లా 

1. అంగములందు గుచ్చి నకా (త. జ. డం బు) 2. సోలియ తేలి (హృ లీ. విఅనదోరండ 
2 a2 

మేపారగకా (త) 



చ = మజియును న మ్మహాత్ము. డసమాసగబలుండు మహో (గడాణముల్ 
తీగల దాంకనేసి భుజగర్యు మెలర్ప విరోధివర్మముల్ 
? Ce ప్న లో షి . (a) 

పషజియలు నేసి యంగములు భంగము నొంద6గ౦ చేసె | వేలి డికా 

కీగుతటికొని పర తంబుల( బగులు మహాశనికోటిరూపునకా. అ) ua ) 

=, అ య్య వసరంబున, 

అలఘుచరి(తు( డ మ్మునికులా(గణిచె వికలాంగు లైన వా 

రల సకిరీట కుండల విరాజిత మ స్తకకోటిచే సము 

జ్వాల మణికంకణాంగద లసద్భుజవర్షముచేత సంగర 

స్థల మతిర మ్య యె తనరె సంచిత వీరమనోహరాకృతికా. 938 

అంత హతశేషులు, 339 

వరబలు6 డగు మను మనుమని, శరసంఛి న్నాంగు లగుచు సమరవిముఖు లై 

్హరిరాజము( గని పజచెడు,కరి బృందము. జోలి చనిరి కళవళపడుచుకా. 340 

. అప్పుడు రాక్షసమాయలు, గప్పిన (ధువు( డసురవరుల కార్యం బెజు (౧౯ 

జొప్పశక వారిం బొడగస, దెప్పర మగుటయును సారథిం గని యంతకా. వి] 

. తలపోయ.6గ భువి మాయా,వుల కృత్యం బెతు 6గ నెవ్య రోపుదు రను చుకా 

బలుకుచు( తత్పురి. జొరంగా, దలప(గ నది గానరాక తద్దయు మానెన్. 542 

అట్లు పురంబున కరుగుట మాని చిత్రరథుం జైన యా (ధువుండు నపయత్నుం 

డయ్యును బర పతియోగ శంకితుం డై యుండి. అ యెడ మహాజలధి 

ఘోషంబు ననుకరించు శబంబు వినంబడె. ఆంత సకల డి క్రటంబుల వాయు 

జనితం బెన రజఃపటల౦బును( దళ్జణంబున నాకాశంబున విస్సుర తటి 

(తుభాకలిత గర్గారవయు క్త మేఘంబులును నమోఘంబు లగుచు భయంకరా 

కారంబు లై తోం. ఆంత, 348 

అనయంబుకా (ధువుమీ6ద దె త్యకృత మాయాజాల మ "పేని భో 
యా య 

CRG అష అద అడు శ 9 నాన రన మస్తిష్క పురీష మూ(త్రపల దుర్గంధాస్టి మేద శర 

సన నిన్రింశ శరాసి తోమర గదా చక్ర (తిళూలాది సా 

ధన భూభ్ళ ద్భుజగావళిం గురిసె నుద్దండ (కియాలోలతకా, 344 

1 గిజకత (హృ 2. పరిపరిజేసి (క. త. ద. బ.) తి. గిజికొని పర్వతంబుల నొగిం దెగం 
గొపైడు నిం(దు కై వడికా (హ); “గిరీ న్లోనయో యథా” అని మూలము (10-17) శీ. వా, 

రలఘు (తృ 5. హరియక్షముగని (క.డ.ద.బ.) రీ. పరోద్యోగ (క.బ.); పర(పయోగ (హృ 



0 

Gl, 

వ. 

శ్రీమహాభాగ వతము 

ము సింహ వ్యా(ఘ సమూహంబులును, నూర్మిభయంకరం 

జె సరంతః పవనం టై న సముుదంబును గానంబడియె. వెండియుం గల్వాం 
రాం 

తంబు నందుం బొ లె ఫీషణం బె న మహాహైదంబును దోణె. ఇవ్విధంబున నానా 

విధంబుల సనేకంబు లు నవిరళ | భయంక రంబులు నైన ఏ యసురమాయలు (క్రూర 

పవ రను లగు యకులచేత సృజ్యమానంబులె యడ రె. ఆ సమయంబున,కిక4$ 
పాని ౬ 

అనయంబును న య్యతుల, ఘనమాయ నెటింగి మునినికాయము వరుసకా 

మను మనుమని మను మనుమని,మసమున 6 దల(పుచును ద త్పమకంబునకుకా. 

చనుదెంచి యిట్ల నిరి. 347 

. ఆనఘాత్మ! లోకు లెవ్వని దివ్యనామంబు సమత నాకర్ణించి సంస్కరించి 

య్ స్తరంబై న మృత్యుపునై న సుఖవృ త్తి తిందరియింతు రట్టి యీ శ్వరు (డు పరుడు 

భగవంతుయను కార్గబాణీయు నతసుజనా ర్తి హారుండును నైన విభ 6డు 

భవదీయ విమతుల' 'బరిమార్చుంా కని పలికిన మునుల సంభాషణములు 

విని కృతాచమను(డు రమావిభుని పాద 

కమలము దలంచి రిపభయంకర మహో్యగ 
కలిత నారాయణాస్త్రంబు గార్ముకమున( 

బూన( దడవ6 దదీయ సంధానమునను. 348 

అధ్యాయము — C౧ 

కదం గి గుహ్యూక మాయాంధకార మపుడు 

'వెరవు చెడి దవ్వు దవ్వుల విరిసిపోయె 

విమల మైన వివేకోదయమున( జేసి _ 

మయు రాగాదికంబుల సరణి నంత, 949 

(ia 

వరనారాయణ దె వతాస్త్ర భవ దుర్వార్మపభా హేమపుం 
ర 

ఖు రుచిస్సార మరాశరాజ సితపక్ష [కూరధారా కిపత 

చృరసాహ(స్రము లోలి భీషణ విపకశేణిపె (వాలె భీ 
కరరావంబున( గానం జొచ్చు శిఖిసంఘాతంబు చందంబునకా. 850 

అ చ్రైసిన, 351 
లుం యో a అ అ అం అ వ ఇ ఇ 

 ఆనయము మాయావ్యసురుల (హృ 2. జని (హృ; నారాయణ బాణరాడ్డనిత (తం) 1 

రణత్ (చ. డ. తం.) 
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చ, న్ ఖర నిశితోగ్ర సాయకనికాయ నిరంతర వృష్టిచేం బొరిం 

దొరి వికలా౩గులై యడరి పుణ్యజనుల్ పృథు హౌతిపాణు రై Sa 
గరుడుని( జూచి భారి భుజగ(ప్రకరంబు కెదిర్సి పేర్చి చె 

చ్చెర నడ తెంచు చందమున. జ్షితరథుం బలు పూని తౌ(కినకా. 152 

+ వారల. జండ తీ(వ శరవర్గముచేత నికృత్త పాదజం 

"ఘోరు శిరోధరాంబన శిథోదర కర్దుల( జేసి యోగిపం 

కెరుహ మి(త్రమండల 2సకద్భిద కెనెట్టి పదంబు ( జెందు నా 

భూరిపదంబునం బెలుచ 6 బొంద(6౫6 *బంపి భుజావిజ్బం ఖి యై. 953 

. ఇ వ్విధంబున నా'చిత్రరథుం డగు (ధువునిచేత నిహన్యమానులును నిరపరాధులును 

నైన గుహ్యకులం జూచి యతని పితామహుం డైన స్వాయంభువుండు బుషి గణ 

పరివృతుం డై చనుదెంచి (ధువునిం జూచి యి ట్రనియె. వత్సా! నిరపరాభు 

లె న పుణ్యజనుల నెటిరోషంబున వధియించితి వట్టి నిరేతు వెన రోషుబు 
షు 0 లు యో ౦. 

చాలు. (భాతృవత్సల! (భాతృవధాభితృ పుండ వై కావించు చి యత్నం 

బుడుగుము. 954 

అనఘా! మనుకులమున కిది, యనుచితకర్మంబ యొకనికి పెక్కం డి 

బ్ర్లనిమొన( (ద్రుంగిరి యిది ని, కనయంబును వలవ దుడుగుమయ్య! కుమారా! 

అదియునుం గాక దేహాభిమానంబునం బసప్రాయు లై భూతహింస గావించుట 

హృషీ కేశానువర్తను లై న సాధులకుం దగదు. నీవు సర్వభూతంబుల నాత్మ 

భావంబున( దలణి సర్వభూకావాను డును, దురారాధ్యుండును నై నన విష్ణుని 

పదంబులు పూజించి త క్పర మవదంబును బొందితివి, అట్టి భగవంతుని హద 

యంబున ననుధ్యాతుండవు, భాగవతుల చి తంబులకును సమ్మతుం డవు, 

మజీయు సాధువర్తనుండ వన నొప్పు నీ వీ పాపకర్మం బెట్లుసేయ సమకట్టి 

తివి? ఏ పురుషుం డెన నేమి? మహాత్ములయందు. దితిక్రయు, సములయందు 

మెత్రియు, పీనులయందు గృపయు, నితరము లగు సమ స్తజంతువుల యందు 

సమత్యంబును గలిగి వ ర్తించు వానియందు సర్వాత్మకు౦. డైన భగవంతుండు 

(పసన్నుం డగును. అతండు |పసన్నుం డైన వాడు వ్రకృతిగుణంబులం బాసి 

లింగశరీరంబు భంగంబు గావించి (బహానందంబునుం బొందు. అదియునుంగాక 
ఏ న జ క న జ IN Tm 

1. ఖరనిశిత (ప్రదీప్త ఘనకాండ (త. బ. ) ౨. నికృత్తత (క. చ. ద. జ. బ.) తి. నేపద 
మందుజెందు (క . బ.) 4. జంపె (క. చ. జ డ. బ.) 



శ్రీమహాభాగ వత్రము 

కార్యకారణ సంఘాతరూపం బై న సర్గం వీశ్యరునందు నయస్కాంత సన్నిధా 
a a mn ఎఎ 

నంబు గలిగిన లోహంబు చందంబున వ రించు. అందు సర్వేశ్వరుండు నిమి త త్త 
మ 

నూ త్రంబుగా( బరి[భ మించు. అట్ట యీశ్వరుని మాయాగుణ వ్యతికరంబున 

డారబంటు లె న సంచ భూత్రంబులచేత యోషిత్సురుష వ్యవాయంబువలన 
ధి 

యోషిత్సురుషాది రూపసంభూతి యప. ఇ వ్విధంబున సర్లంబు, ద త్సంస్థానంబు, 

డలయంజబు సగుచు నుండు. ఇట్లు దుర్విభావ్యం బెన కాలశకి ౦ జేసి గుణ 
/ ౧ యి అటి 1 

కోభంబున విభజ్యమానవీర్యుండు, ననంతుండు, ననాదియు నె జనంబులచేత 
న్ యా 

జన:ంబుల (6 బుట్టింపుచుండుటంజేసి గదా యాదికరుండు, మృత్యు హేతువున 

జనంబుల అయంబు నొందించుటం జేసి యాతకరుండు, ననాది యగుటం జేసి 

యవృయుండు నె న భగవంతుండు జగత్కారణుం డగు. కావున ని సృషి 
షి ' (ప) 

పాలన విలయంబులకుం గ ర్త గానివా(డుంబలెం దానిం జయుచుండు. ఇట్లు 

మృత్యురూపుండు, పరుండు, సమవ _ర్లియు ఛై వై న యీ శ్వరునికి స్వపక్ష పరపక్షం 

దులు లేవు, కర్మాధనంబు లై న భూతసంఘంబులు రజంబులు మహావాయువు 

ననుసరించు చాడు? న నస్వతం(త్రంబు లగుచు నతని ననువ రించు. ఈశ్వారుండు 

జంతుచయాయు రుపదయావచ కోరణంబులం దస్నష్టుం డగుచు జీవుండు 

ఎలో 

ర్ 

“ర్వణదుం డగుటంజేసి వానికి నాయు రుపచయాపచయంబులం జేయుచుండు. 
వ 

నుజియు సర్వజగత్క్మర్మసాక్షి యగు సర్వశ్వరుని, ల్ (1 

పః ందణు స్వభావ మందురు, కొందజు గర్మం బటం[డ్రు గొందజు కాలం 

బండురు కొందజు దైవం, బందురు కొంద అది కామ మండు మహాత్మా! 85] 

ఇట్లు లవ్య కరూప్పండును, నృప్రమేయుండును, నానా శక్యుదయ భూత 
గక టాలె ద 2 

అ ఓ దల సి జ అట ల జ్ ఇ 
పాతుండును నైనభ గవంతుండు సెయు కార్యంబుల (బహ్మరు(దాదు లెటుంగ 

రస నతని త _త్వంబు నెవ్వ 'రెజబుఐగనోపుదురు? కావునం బుతాక్ యి టుత్ప్తి 

నాశంబులకు దై వంట కారణం జై యుండు. గాన ని దనదానుచరులు భవదీయ 

(భాతృ్సహంత లగుదురే? భూతాత్మకుండు భూతేకుండు భూతభావనుండు 

సస్వేశ్వరుండు పరాపరుండు నగు నీశుండ మాయాయు కుండై స్వశక్తి చస 

సితి లయంబులం జయు. ఐన కాంకా రంబునంజేసి గుణక ర్మంబుల ఇ 
Cy 

జ, న 

సెస్పృళ్క్యుం డగుచు వర్తించు. అదియునుం గాక యీ (ప్రజాపతులు విళశ్వసృ 

జ్హామంబుల నియం్యత్రితు లై ముకుందాళ్లు వెట్టిన పళువులం బోలి యెొవ్వని 
యాజ్ఞాకి ౨నకృతు లై వ ర్రింతు రట" దుష్టజన మృత్యువు, సుజనామృత 

స్వరూపుం > సర్వాత్మకుండు, జగత్పరాయణుండు నైన యీశ రుని సర్వ 

(పకారంబుల శరణంబు బొందుము. అదియునుం గాక, 998 



చతుర్ధ స్కంధము 867 

ee . అనఘాత్య్మ! నీవు సంచా బవయస్ముండ వె పినతలి నిన్నాడినటి 
bo QQ ౧ రం 

మాటల నిర్బిన్న మ ర్కుండ వనుచును జనయిత్రి దిగనాడి వనము క౩6గి 

తప మాచరించి యచ్చపు భక్తి సీశ్ర్యరుC బూజించి మహితవిభూతి మెజసి 

"పకట (తిలోకో త్తరం బై న పదమును. దొందితి వదిగాన పూని భేద 

తే. రూప మైన (పపంచంబు రూఢి గె మ 

హోత్క్మునందు! (బ్రతీత మె యలరు నటి 
ల డు 

యగుణు( డద్వితీయుండును నక్షరుండు 

నై న యీశ్వరు(6 బరమాత్ము ననుదినంబు. 359 

Prk . ర్ కొని శుద్దంబు గతమత్సరాదికం బమలంబు నగు హృదయంబునందు 

సౌలయ కన్వేషింపుచును (బత్యగాత్కుండు బర(బహ్మామయు డు 

నానంద మా(తుండు నవ్యయుండుపపన్న సకలశ _రియుతుండు సగుణు(6 డజు6డు 

నై న సర్వేశ్వరు నందు క్రమం బె న సద్భర్షి ( "చేయుచు సమత నొప్పి 

తే, కిరూడిని “నహ మ్యమి యని (పరూఢ మగుచు 

“ఘనత కెక్కు_ నవిద్యయకా (గంథి నీవు 

(చెంచి వె చెదు గావున ధీవరెణ్య | 

సర్వుశుభ హాని యైన రోషంబు వలదు. 360 

క, విను రోషహృదయు “చేతను, ననయము లోకము నశించు నౌషధములబచే 

ఘన 7రోగములు నశించిన, యనువున నదిగాన రోష మణ(పు మహాత్మా! 86! 

కే, అనఘ ! విను నీ సహోదరహంత లనుచు( 

బెన6గి యీ పుణ్యజనుల( జంపితి కడంగి 

పరగ నిదియె సదాశివ [భ్రాత యెన 

యర్ద విభునకు నపరాధ మయ్యె. గాన, (2 

క, కినతి నుతులచే నీ విపు, డతని( |బసన్నుని(గ( జేయు మని మనువు దయా 

మతి( జెప్పి (ధువునిచే స,త్తృతు( డై రయ మొప్ప (జనియె బుషియు కుం డై. 

వ, ఆంత, 364 
న wT eT er 

1. రమణ (హ) 2. భూరి (హ) 8. ఘనతకెక్కు నవిద్యయన్ (గ్రంథి నీవు (ద. తం. వా.) 
4. రూఢి సోహమ్మమెతి రహా మగుచు (తం. వా.); రూఢి సోహమ్మమ యని. (హ); 

+ సంయచ్చ రో ౨ భదంతే (పతీపం [శేయసాంపరమ్ 

(శుతేన భూయసా రాజ న్నగదేన యథాఒమయము. (11-81) 

ర్. గనుగొని (సా) 6. నతిభయయుత మె మె (హ 7. రోగమౌషధంబుల (హృ 8. వృతి (హృ 

9ి..నయ మొప్ప (హృ 
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క్రీమహాభాగవతము 

శయక చారణ సిద విద్యాధరాది 

జనగణ సూ స్తూ సుమాను( డై దనదు(6 డంత( 

బుణ్యజన వై శస నివృత్తు భూరిరో 

రహితు( డై నట్టి (భువుని( తరంగ వచ్చె, 965 

చనుదెంచి వెస గృతాంజలి యె (ధువుని6 జూచి తివుట నిట్రనియె క్ష త్తి ఆయ 

కుమార 1 

తగ భవదీయ పితామహాదేశంబునను దు స్త్యజం బైన ఘనవిరోధ 

యుడిగితి వటుగావన(6 దానంజేసి సీయందు (బసన్నుండ నై నెతి భూత 

(0 శా శ ళా ఓ 
నన లయంబుల కనయంబు( గాలంబెకరయె వ రించు( గాన యుష్మ 

అమి యై — 

దనుజు( జంపినవార లీ యక్షవరులు 

గారు తలపోయ ని యక్షగణము నిటు 
"తము. 

చే జి వధించినవాఃడవు నీవు గావు 

నుకగుణశీల + మాటలు వేయునేల ? 966 స్? 

అదియునుం గాక యే బుద్దిం జేసి కర్మసంబంధ దుఃఖాదికంబులు దేహాత్మాను 

సంధానంబునం జేసి సంభవించు నట్టి యహం త్వ మ్మను నపార్ణజ్ఞానంబు స్వప్న 

ముందువ బలెను పమషుసకుం దోంచు. అది గావున సర్వభూతాత్మవి(గ హుం 

డును, నధ్ క్షజుండును, భవచ్చేదకుండును, భజనీయ పాదారవిందుండును, 

ననంతామేయ శ కియు కుండును, గుణమయా త్మ మాయావిరహితుండును నె నై న 

యూశ్వరుని సేవింపుము. నీకు భ(ద్రంబయెడు. భవదీయ మనోగతం బై న 

వరంబు గోరుము.ని వంబుజనాభ పాదారవింద నేవనంబు? దిరంబుగ జేయుదు 

వని యెణుంగుదు. అని రాజరాజుచేత నిట్లు మహామతియుి, భాగవతో త్త త 

ముం డు నై న (ధువుండు (పేరేపింపబడి యే హరిస్మరణంబుచేత నవయత్నం 

బున దురత్యయం బై బెన యజ్ఞానంబుం దరియింతు రట్టి హరిస్మరణం బచలితం 

బగున ట్లాసంగు మని యడి గిన నట్లకాక యని యంగీకరించి యంత గుబేరుండు 

ం| పీత చి తం ద్ (థువునికి (శ హరిస్మ్యరణం బట్ల యన్నుగహించి యంతర్జా 

క చంటి. డ. ద. వతులలో ఈ (కంది పద్యమున్న డి. 
చిం 

“ఆత (ధువుడు వరకృృపాయత చిళుడె శ గువ్యాకులను యక్ష కోటి జూచె 

ఆభయ మిచ్చి కాని యర్ధేవ గనుగొన, దలచి యలుక మాని యలకజొచ్చా.' 

1. ఉడిగితి వటుగానయొనరంగ నిపుడు నీ (తం. వా. 
యానా. 



చతుర స్కంధము 869 
ఛి 

om 

Gib 

రగ 

రికో 

నంబునొం దె. అంత (ధువుండు యక్ష కిన్నర కింపురుషగణ సంసూయమాన 

వై భవుం డగుచు నాత్మీయ పురంబునకు మరలి చనుదెంచి, 367 

= గణుతింప భూరిదక్షిణలచే. గడు నొప్పు యజ్ఞముల్ నేయ న య్యజ్ఞవిభుండు 

[(దవ్య[కియా దేవతా ఫల రూప స త్యర్మఫల (పదాతయును నైన 

పురుషో_త్తముని' నర్ధి. బూజించి మజియు సర్వోపాధివర్షితు( డు_త్తముండు 

సర్వాత్మకుం డగు జల శజారునందు( దీ(వంబుం (బవాహరూపంబు నన 
౮ కక ర. 

. భక్తి నలుపుచు "భూత ప్రపంచమందు 
నలర6 దనయందు నున్న మహాత్ము హారిని (6 

జిదచిదానందమయుని 2ల క్మీశు( బరము 

నీశ్వ రేశ్వరు. బొడగనె నిద్దచరిత! 368 

dwn a ఎవి రక్ న్ ఇట్లు సుశిలసంపన్నుండును, (బహ్మణ్యుండును, ధర్మ సేతు రక్షకుండును, దీన 

_ వత్చ్సలుండును నై యవని( బాలించు (ధువునిం (బజలు దం|డి యని తఅంస 

నిరువది యాబువే లేండ్లు భోగంబులచేతం బుణ్యకయంబును, నభో గంబు 

అయిన యాగాదులచేత నశుభక్షయంబును.( జేయుచు బహుకెలంబు దనుక( 

'"దివర్షసాధనంబుగా రాజ్యంబుచేసి కొడుకునకుం బటంబు గట్లి యచలితేం(ద్రియుం 
mn లు రు 

డె యవిద్యారచిత స్వష్నగంధర్వనగరోపమం బెన దెహాదికం బగు విశ్వంబు 
నివా యా 

భగవన్మాయా రచితం బని యాత్మం దలంపుచు వెండియు, 369 

మనునిభు+ డంత భృత్యజన మంత్రి పురోహిత బంధు మిత్ర నం 

దన పజు విత రత్న వనితా గృహ రమ్యవిహార శె ల వా 
అవాలి యు 

రినిధి పరీత భూతల హరి ద్విపముఖ్య పదార్థ జాలముల్ 

ఘనమతిచే ననిత్యములుగా( దలపోసి విర క్షచిత్తు( డై. dit 

పురము వెల్వడి చని +పుణ్యభూ బదరికా ఘన విశాలానపీకలిత మంగ 

శాంబుహపూరంబుల ననుర క్రి మె (గుంకి కమనీయ పరిశుద్ద కరణు(6 డగుచు? 

అబద్దాసనన్హు 6 డై పవనుని బంధించి నెలకొని ముకుళితన్నెతు( డగుచు 

“హరి రూపవై భవ ధ్యానంబు సేయుచు భగవంతు నచ్యుతు( బద్మనే(తు 
మవ జ్ర న టట మ 
1 
Le అభిల (హ. ఆః. వా.) బి. లత్ష్సవరు (తం. వా. 

ఈ : 

1 [పయయా విశాలము. (మూలము 12.18) విశాలామ్ = బదరికా ఆ్రమమ్ (వ్యా.) 

8. పద్యాసనస్థు(రై (హ. తం. వా.) 4. నచలితమతి వారిధ్యానంబు సేయచు (త్ర) 

[24] 



870 (శ్రీమహా భా గవకశ్న 

+ నందు సతతంబు నిశ్చల మెన యటి 
యి లు 

భరి దవహింప( జేయుచు బరమ మోద 

బాస్పధారాభిషిక్తుండు భవ్యయశళు(డు 

పులకితాంగుండు నగుచు నిమ్మలం దనర్ని. వె] 

. మజీయు విగతకేశుండును, ము కలింగుండును నె (ధువుండు దన్ను! డా 
య ర) యా 

మజచియుండు సమయంబున దశదిక్కుల నుద్య(దాకానిశానాయకుం బి 

'వెలింగింపుచు నాకాశంబుననుండి యొక్క. విమానంబు చనుదేర నందు ద్వే 

(శేష్తులును, జతుర్భుజులును, రకాంబుజేక్షణులును, శ్యామ వర్దులును, గదాధర 

లును, సువాసస్సులుసు, గిరీట హారాంగదచ. కుండలధరులును, గామా 

వయస్సు.లును, ను తమళోకకింకరులును నె న వారల నిదటిం గని సంభ 
అణాల య cae © | 

మంబున లేచి మధుసూదను నామంబులు సంస్కరింపుచు వారల భగవత్కింక 

రులుగా6 దలంచి దండ(పణామంబు లాచరించిన కృష్ణ పాదారవింద విన్య ప 

చిత్తుండు( గృతాంజలియు వినమితకంధరుండు నైన (భువనిం గనుంగొని 

పుష్కురనాభ భక్షులై న సునందనందులు (ప్రేతియు కులు మందస్మితులు నగుచు 

ని టనిరి. 31) 
ae) 

ఓ నృప! నీకు భద్ర మగు నొప్పగుచున్న మదీయవాక్యముల్ 

పవీనులయందు 6 జొన్సుము వివేక ముతో నయిదేండ నాండు మే 

ధానిధి వె యొనర్చిన యుదా త తహపో(వతనిషచేత( దే 
యు అజా © 

జోనయళాలి మైన మధుసూదను( దృషపి వహిం పంజేయ వె? 31 

అటి శార్హపాణి యఖిలజగత్య ర 
రు es ల 

గ 
"దేవ దేవు6 డతుల దివ్యమూర్తి 

“పార్షదులము మేము భ గవత్సదంబున 

కర్ణి నిన్ను గొనుచు నరుగుటకును. వ్ 

వచ్చితిమి. ఏ పదంబునేని సూరిజనంబులు సర్వో త్తమం బని పొందుదురు. చేని( 

జం(ద్ర దివాకర (గహ నక్షత తారాగణంబులు (పదకీణంబుగా( దిరుగు చుండు, 

నేది నీ పితరులచేతను నన్యుల చేతను ననధిష్టితంబును, జగ ద్వంద్యంబును, నభ,కజ 

నా తిదుర్ణయంబును నగు నట్ట విష్ణ్టుపదంబు( వొందుదువు రమ్ము. ఇది విమాన 

(శేష్టంబు. ఉ త్తమళ్లోకజన మౌళిమణియైన శ్రీహరి పు త్తెంచె.దీని నెక్కు. నర్షుండ 

వమ ల నమన 

1. మమ్ము. బనుప మేము మాధవు పదమున (హ. తం. వా.) 



వనిన నురుక్రమ్నపియుం డె న (ధువుండు తన్న శ్రభురవాక్యంబులు విని కృతాభి 

డె చ్చటి మునులకుం (జణజణమిలి ఈ దాశీరా౭దంబు గెకొని విమా 
అకు. వూ 

నంబునకుం (బదకీణార్చు నంబులు గావించి పార్షదు ఆన నునందనందులకు 
మహ 

వందనం బాచరించి *(భగవన(ద్రూ దూప ఏపిన? స్త్ చక రంతఃకరణాదికుం డగుచు 

నా విమానాదిరోహణ:బు గావిం చుటకు) హారణ్యయ రూపంబు ధరియించి, 

సురదుందుఖభి పణ వానక, మురజాదులు మొరనె విరులముసురు గురిసె౭ గి 

న్నర గంధర్వుల పాటలు, భరితము లై. చెలంగె నపుడు భవ్యచరిత్రా ! 37 

* (అట్టి సమయంబున (థువుండు దుర్గమం బగు (తివిష్టపంబునకు నెగువా( 

డగుచు దీనయగు జననిం దిగనాడి యెట్లు పోవుదు నని చింతించువాని= 

బార్షదు లవలోకించి య్యగ్రభాగంబున విమానారూఢ యై యేగుచున్న జనని: 

జూపిన సంతుష్టాంతరంగుం డగుచు చ్చు, ప 

+"జనని సునీతిని *మును గను6(,గొని యమలవమాన మెక్కి. గొనకొని విబుధుల్ 

దనమీ 6ద( బుష్పవర్ష ము, లనయము గురియింప (ధువుండు హర ముతోడకా. 
య 

చని చని వెస (గహమండల, మును దె దె 9లోక్యంబు బు స_పముని మండలము జా 

ఘను( డు తరించి యవ్వ్యలఒదనరడు హరి పదము నొంది ( దద్దయు( (వీతి౯.3?8 

అది మతియును నిజకాంతిచేతం (దిల్ కంబులం (ద బకాశింసంజేయు చు నిర్హ యా 

గమ్యంబును, శాంతులు, సమదర్శనులు, (చద్దులు,) సర్వభూతానురంజనులు, 
త్న్ 

నచ్యుతభ క బజాంధవులు నెన భద్రాచారులకు సుగమ్యంబును నౌ గంభీర 
nD నూ ' యై 

వేగంబు ననిమిషంబు నగు జ్యోతిశ్చక్రంబు సమాహితం బయి గోగణంబు మేది 

యందుం బలె నెంచు( బరి(భమించుచుండు నట్ట యచ్యుత పదంబునుం బొంది 

విషసపరాయణుం౦ డై న (ధువుండు (తీిలోకచూడామణి యె యొస్వుచుండె, 
క య్ 

అప్పుడు భ భగవంతుం a న నారదుండు (థువుని మహిమం గనుంగొని (పచేత 

స్ప్మతంబునందు వీణ వాయింపుచు. న! 

తమ్ "మూలము (12-82, 

. జనకునిమును సునీతిడ్వుకొని ( ) బి ము న్నిడుకొ ని (చ, ఇ.) 



[0 

em 

Gb 

శ్రీ మహాభాగ వతము 

పతిటె ది వంబుగా భావంబులోపల6 దల(చు నుసీతినందను కపప 

భావము బలె ధర్మభవ్యనిష్టల6 బొంద. జాలరు (బ్రహ్మర్షి జనము అనిన 

క్షత్తి)యకులు నన్నంగానేల ? యెవ్వ6ండు పంచసంవత్సర [పాయమునను 

సురుచి దురు క్వుగ్రశర భిన్నహృదయు( డై మద్వాక్య హితబోధ మతి. దనర్శి 

వనమునకు నేగి హరిభక్తి వశత నొంది 

యజితు6 డగు హరి దనవళు(డై చరింప( 

జేసి వెసం ద త్పదంబును( జెంది నిట 

హారిసదంబును జొంద నెవ్వరికి( దరము ? 381] 

అని పాడె ననుచు విదురున కనఘుండు మైెతేయు( డనియె నంచితభ క్రి కా 

వినుతోద్దామయశస్కు_౦, డన(గల యా (ధ్రువుని చరిత మార్యస్తుత్యా ! 382 

మహిత సత్పురుష నమ్మతమును ఢధన్యంబు సర్హ పదంబు యశస్కరంబు 

నాయుష్కరంబు( ఎబుణ్య (పడాయక మును మంగళకర మఘమ ర్షణంబు 

సౌమనస్యము( (బశంసాయోగ్యమును బాపహరమును (ధువపద (ప్రాపకంబు 

నె యొప్పు నీ యుపాఖ్యానంబు( దగ నీకు నెజింగించితి దీని నెవ్వండేని 
QQ 

తివుట [(శదాగరిషుం డె తీరపాద 
ఢి అ GC 0D 

చరణసరసీరుహ ద్వయా[శయు.డు నగుచు 

భవ్యచరిత కిదినాంత (ప్రభాత వేళ 

కీలను సినీవాలి పూర్ణి మలందు మతియు. 383 

ద్వాదశిని. బద్మ బాంధవ వాసరమున 

శ్రవణ నక్షత్రమున దినకయమునందు( 

బర(గ సంక్రమణ వ్యతీపాతలందు 

సభల భక్తిని విను నట్టి సజ్జనునకు. వ్ 1 

. కే శనాశంబును, మహాపకాశంయిునునెన భగవదృ క్తియు,శీలాదిగుణంబులును 
య నం 

గలుగు. మజీయు6 దేజఃకామునకు 6 దేజంబును, నిషామునకు(ద త్వజానంబును 
“ఠా జ రాం దుః 

గలుగు. వినిపించువారికి దేవతాన్నుగహంబు గలుగు. ఇట్టి యుపాఖ్యానంబు 

నీ కెజింగించితి. అని మైత్రేయుండు విదురునకు( జెప్పిన (కమంబున శుకయోగి 
చు లు కు పు పుట యోయో 

1. తపః [ప్రభావము (కియ (ఈం. వా.) వ, పుణ్యం బధికంబును (క. బ.) కి. సాయం[పభాత 

ములను (జ) 4. నలఘుమతి వార్చి మాస్మలయందు మజీయు (చ.ట.త. జ; నలఘుమతి( బూరిమా...... 
ది 

(తం. వా.) 



చతుర్థ స్కృంథము 878 

పరీకిత్తున 3శీంగించిన తెజంగున సూతుండు శొనకాదులకు వినుపించి 

వెండియు ని ట్లనియె. అట్లు చెప్పిన మెత్రేయుని6 గని విదురుం డి టనియె.885 
ae) . ౧ QQ ౧ 

అధ్యాయము--౧౩ 

en . అనఘాత్మ! నారదమునిపతి (ధువచరిత్రము (ప్రచేతసుల సృత్రంబునందు 

నర్జిమై( గీర్రించె నంటి (ప్రచేతసు లన నెవ్వ? రెవ్వనితనయు? బెట్టి 

వంశజుల్? సత్ర మెవ్వలనుగా జేసి? రథధ్యరమందు నిజకులధర్యశీలు 

రగు (ప్రచేతసులచే యజియింప(బడునట్టి యజ్ఞపూరుషు. డగు నచ్యుతాం(ఘి 

తే. భ కియు కుడు విదిత సద్భాగవతు(డు 

దివిరి హారిపాదశే సవానిధి ప్రయుక్త క్ 

దేవదర్శను( డగు నట్టి దివ్యయోగి 

?నారదు(డు పొగడె నంట! శ్రీనాథు కథలు. 886. 

క, నా కిపు డెతేగింపుము సు, శ్లోకుని చరితామృతంబు (శో (తాంజలులం 

బె కొని జుజీయు6 దనివిం, గె కొనకున్నది మనంబు కరుణో పేతా! 987 
య య QQ 

క, అని యడిగిన విదురుని. గను. గొని మెతేయుండు వలికెం గొనకొని 

(ధువు(డుకా 

వనమునకు( జనిన నాతని, తనయుం డగు నుత్మ్క_లుండు గళితాఘముండై . 388 

రో . చతురు( డాజన్మ (ప్రశాంతుండు నిస్పంగు6డును సమదర్శనుండును ఘనుండు 

నై యాత్మయందు లోకావళి లోకంబులందు నాత్మయు( జూచు ననఘ మైన 

యనుపమ యోగ్మకియా పావకాదగ్ద కర్మ మలాశయకలనం బేర్చి 

జడుని కైవడి. జీకుచందంబునను *మూకు పగిది నున్మత్తునిభంగె( జెవిటి 

తే, వడువునను గానంబడుచు సర్వజుం డె (ప 
ఇ ౦ 

శాంతకీల హుతాశనుకరణి  బొల్చి 

సతత శాంతంబు నంచితజ్ఞానమయము 

వ న (దహ్మస్వరూపంబు నాత్మ( దలచి. 989 

న్ని 

క, తనకంటె నితర మొక జు6, గనికతమున సార్వభౌమక (6 బొందకా 

మనమున గోరకయుండుటం గని కుల వృద్దులును మం(తిగణములు నంతకా. 
టపటప స ప TN > 

1. యాగంబునను నిజాబారశీలు (హృ ౨. నారదుం డెట్టు గొనియాడైె శౌరికథలు (హ.తం.వా.) 

తి. మూఢు (హ. ట్రం. వా.) 
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యను థారంరపందు6 బుష్బాడ్డుండు, చంద్రకేతు 

ర డు, వసువు, జయుండు నన నార్వురు తనయులు గక 

అదం బుష్ పార్టుం డనువానిక్ (బభయు, చోషయు నన నిద్రజు భార 2 

అందు6 (బభ యను దానికిం [బాత ర్మధ్యందిన సాయంబులను, సుత(త్రయ 

దోష యనుదానికి. (బదోష నిశీథ వ్యుష్తు లనువారు ముగ్గురును బు 

అందు వ్యుష్తుం డనువానికి (6 బుష్థారిణీ యను పత్నియందు నర్య్వతేజూ 6 

సుతుండు పనై వానికి నాకూతి యను మహిషివలన( జతుస్పంజ్ఞుం 

మనువు జనించె. వానికి నడ్వల యను భార్యయందు బురువు, కుత్చు 

(దితుండు, ద్యుమ్నుండు, సత్యవంతుండు, బుతుండు, (వతుండు, అగ 

ముండు, అతిరాత్రుండు, (ప్రద్యుమ్నుండు, శిది, ఉల్ముకుండు నను పన్ని 

తనయులు గలిగిరి. అందు నుల్ముకునికి. బుష్క_రి శేయనుదానివలన నంగు 

సుమనసుండు, క్యాతియు., (గ్రతువు, నంగిరసుండు, గయుండు గను నార 

కొడుకులు పుట్టిరి. అందు నంగునికి సునీథ యను ధర్మపత్ని వలన వేను 

పుతుం డుదయించిన, 

మ. కీతినాథో తము డాత్మనందనుని దుళ్ళిలంబు వీక్షించి దుః 

ఖితు డై యొంటిగ( చళ్చురికా వెడలి యేంగె౯- వేగ నెందేని త 

స్లతి నీక్షించి మునీఖ్వరుల్ గుపితు లై చంభోళిసంకాశ వా _ 

క్యత తికా జావ శపింప వాం డప్పడు వీ(కం గూలెన 'మ్మేదినికా. 

॥ కై కొని యపుడు లోకం బరా మైన. (బజలు తస్క_రపీడ( బల్ల టిల్ల 

గనుంగొని దుఃఖించి మునులు గలాస సుం డై పడిన వేనుని దలపలి భుజంబ 

నర్ధి మధింప నారాయణాంశంబున నాదిరా జన నొప్పునట్టి పృథు(డు 

జనియించె ననవుడు విని విదురుడు ముని6 గను6గొని పలికె నోయనఘచ 

రో 

తే, సాధువు సుశీలనిధియును సజ్జనుండు 

నలఘు |బ్రహ్మణ్యు(డును నై న యటి యంగ 
can లయ 

ధరణివిభునకు దుష్టసంతాన మెట్లు 

గలిగె? న య్యంగపతి యేమి కారణమున, 

వ. విమనసు ముం డగుచు బురంబు విడిచె? ధర్మకోవిదు లై లన మునులు దండ 

ధరుండును రాజును నగు వేనునియందు నే పాపంబు నిరూపించి ఈ((8 
MST లు షం ఇం క జ మి. టబ్. 

1. దుహోతుం డనంగ (వహ) జ తా. ప. (వతిలో లేదు. 
మ 5 
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దండం బొనర్చిరి) అదియునుంగాక లోకంబుల రాజులు లోకపాల తేజో 

ధరులు 6 *(బజాపాల నాసక్తులును) గావున6 గల్మషంబు గలిగినం [బజలచేత 

'ననవధ్యయు లై యుందురు కావున నా వేనుని చేష్టితంబులు (శద్దాగరిష్టుండు 

భకుండు నె న నాకుం బరాపర విద్యగేసరుండ వెన నీ వెజింగింప నర్తుండ 
ఎలి యా రా యా 

వనిన మె(కేయుం డతని కి టనియె. 895. 
QQ ౧ 

ఫ--.- అంగపుతుం డగు వేనుని చరితము :---- 

ణుం అనఘాత్మ! రాజరి యెనటి య య్యం గమెదినీవిభు( డశ్వ మేధమఖము 
ర 2. © 

గావింప బుత్విజ్నికాయంబుచెత నాహూతమయ్యును సుర [వాతమందు 

నాత్మహవిర్భాగ మంద రాకుండిన నస్సుడు బుత్విక్కు లద్భుతంబు 

నందుచు యజమాను(6డనయ య్యంగమహీవరు ( జూచి రాజేంద్ర! యిటు: 
యా ౧ 

టె, (తిదశు లిదె పిల్వంబడియు సం ప్రీతి నాత్మ 

వాగముల6 బొంద రార్రైరి భవ్యచరిత! 

యేమిహేతువొ? యిది మాకు నెజణు (౧౧జెప్పు 

కడ(గి హోమంబు దుష్టంబు గాదు మటియు. 395 

వ. శ్రదాయుకు లె ధృత్మవతులె యీ (బహ్మవాదులచేత *యోజితంబు తె న 
G 0 యి ద (Hn 

యో ఛందస్సులు ఏర్యవంతంబు లై యున్నయని. ఇందు 'దేవతాపరాధం బణు 

మా(త్రం వెన నెబుంగము. ఇటిచోటం గర్మసాక్షు తె న దేవతలు స్వకీయ 
షి దు QQ 

భాగంబు లంగీకరింప కుండుటకు( గతం బెయ్యదిమో? యనిన న య్యంగు(డు 

దుః ఖితన్వాంతుం డె త న్నిమి తంబు సదస్సుల నడుగం దలంచి *(వారల 

యనుమతిం బశసి) మొనంబు మాని యి బ్ర నియ, 396 

ఆ. అనఘచరితులార! యాహూతు లయ్యు సు 

పర గణము లాత్మభాగములను 

స్వీకరింప రేను జేసిన యపరాధ 

మెట్టి? దనిన వార లిట్టు అనిరి. 397 

క, నరనాథ! యిదియు నిప్పుడు, పౌరసిన దుష్కుతము గాదు పూర్వభవమునకా 

బర(గిన దురితం బిది *యా, దరమున నెజి6గింతు మింత ధన్యచరి[త్రా! 808 

క. నీ వింతవాండ వయ్యును, భూవర! సంతానలాభమును( బొందమి నా 

దేవతలు యాగభాగము, లీ వేళ భుజింప రైరి యిందుకు సీవుకా. 399 
లుం NS NSO SNOT NSN స్నా 

1. ఆవజ్ఞా నమ లయి (హ) 2. సం(పయు క్రంబుతై న (హ) తి. నీ, ఆజిగింతుము విన 

గదయ్య యిద్ధ చరితా (వ్ర - 
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రగా 
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త్రకా మేష్టి గావించి పుుతు బడయు 

చేసిన దేవత లాత్మభాగ 

నంగికరింతు ర య్యజ్ఞ పురుషు 

రి భజించిన సకలకార్యములు( గలుగు, £00 

జప టు 
ae) 

ది 
(0 

{A 

ల 

అనిన నాతండు సంతానార్గంబు శిపివిష్ట దేవతాకం బైన పురోడా శంబుచే 

హోమంబు గావించినం దదీయ హోమకుండంబునందు "హేమమాల్యాంబరుం 

డైన పురుషుండు హిరణ్మయ పాత్రంబున సిద్ధపాయసంబు గొనుచు నుదయించిన 

నప్పుడు విప్రానుమతంబున రాజు త తాయసంబు నంజలిచే (గ్రహించి 

యా(ఘాణించి సంతోషయు కుం డగుచు భార్య కొసంగ. ఆంత, il 

కమలదళాక్షి పాయసము కౌతుక మొప్ప భుజించి "భ రృ సం 
గమమున( జేసి తళ్ళణమ గర్భము దాల్చి కుమారు. గాంచె న 

క్కామరుండు నంత మాతృజనకుం డగు మృత్యువు. 2దోలి తా నధ 

ర్మమున( జరింపుచుండె గుణమండన! 'వేను6 డనంగ నిచ్చలుకా. 402 

. ఎనయ(6గ బాల్యమందు( దన యీడు కుమారుల (గీడవోలె నె 

మ్మనమున ఖీతిలేక కృపమాని పళుప్రకరంబు నొంచు పో 
లిన నరికట్టి చంపుచును గిల్సిష లుబ్దిక వృత్తిమై శరా 

సన శరముల్ ధరించి మృగజాతి నసాధుగతిక౯ వధింపుచుకా. [0 

ఇట్లు పాపవ _రనుండై చరియించు కొడుకుం జూచి యంగుండు వివిధ శాసనం 

లుల దండించియు నతని దు శ్చేష్టితంబును మానుపం జొలక దుః ఖితాత్ముం రై 

మనంబున, [1 

అనయము నిట్టి కుప్పుతుని(, గని పరితాపమును బొందుకంపెను ధరతో 

ననపత్యుం డగు టొప్పును, వనశాకు భజించునట్లివా( డగువా(డుకా. 405 

అని వెండియు నిట్లనియె. 106 

జనులకు దుమ్నశత్రకునిచేత నపకీ ర్తియు నధర్మమును సర్వజనవిరోధ 

మును మనోవ్యథయును *మునుకొని (ప్రాపించు నట్టి కుప్పుతు మోహంబు విడువ. 

జాలక బహుమాన సంగతి6 గను నెవన్వ6 డతని గేహంబు దుఃఖాలయంబు 

నగు. నని మజియు నిట్లను మనుజుండు శోకస్థాన మగు ప్వతుకతనం జేసి 
లండు టో 

1. భవ్య (హ్) ప్, బోలుచున్న ధర్మమున (క, చ.డ.ద.బ. ) లీ. ననయము (క.తం,వా.) 
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తే. యనుపమ కే శభాజనం బె న గృహము 

విడుచు. గావున నిట్టి వివేకహీను. 

డగు కుప్పుతు సుపుతు6గా నాత్మ దల (తు 

ననుచు నా రాజు బహుదుఃఖితాత్యు( డగుచు, 107 

క, తగు "మహదై శ్వర్యోదయ, మగు గృహమును 2౨ బజల ని్షిద నందిన భార్యా 

pr | 

వం 

దిగవిడిచి యెక్కడేనియు, జగతీశుండు చనె నిశీథ సమయమునందుకా. 408 

+ ఆంత(6ద ద్వృ తా తాంతం బంతయు సుహృ ద్చాంధవన పురోహితామాత్య (ప్రభ్యతు 

తె న (పజ లఅెజింగి 1దుఃఖింపుచున్న తదనంతరం౦బ, 409 
ల ॥ 

అధ్హాంయ యు — ౧౯ 

సమధిక (బ్రహ్మనిష్టాతి గరిష్టలౌ భృగ్వాది మౌనిం్యద్ర బృంద మపుడు 

3లోకావనై కావలోకనోత్సుక మౌట జనులు న్వరక్షక జనవిభుండు 

లేమి. బశుప్రాయు లై మెలంగుట( గని యంత వేనునిమాత యగు నునీథ 

యనుమతి నఖిల (ప్రజావళి కపియుం డైన న వ్వేనుం బట్లాభిషిక్సుం 

జేనె నంతట మహితో(గశాసను( డగు 

వేను. బట్టంబు గట్టుట విని సమస్త 

తస్క-రులు సర్బ్చఖీతిచే( దల(గు మూష 

కముల కై వడిం గడణిరి గహానములకు. 410 

అంత నతండు. Al 

. సరువడి నష్ట చోకపరిపాలక ముఖ్య విభూతియు కు c డె 
యా 

పరగి నృపాసనంబున విభాసితు(6 డొటి స్వభావసిద మె 
థ లా 

నఅలు మహావలేపమున వారక సంతత మాననీయ స 

త్చురుషుల నెల్ల నెందు బరిభూతుల( జేయుచు నుండె నిచ్చలుకా. 112 

వ బట VP ఖా మ్మ 

క్షే సుమ హెశ్వర్యోదయ (తం. వా.) 2. (పబల (శ) ఏ. ౩ కొని లోకర క్షకులగుట నిజలోక 

జనరక్షకుండగు జనవిభుండు (క* జ. బు) 

[ ఈ (ిందివాక్యుము తం. వా. (పతులలోను, మూలములోను నున్నది. (వా(తప్రతులలోలేదు. 

దుఃఖించుచు భూమి యం దెల్ల యెడల( దదన్వేషణం బాచరించి గూఢుండె న పరమపురుషునిం 

గా నలేని కుయోగి చందంబున నారాజుం బొడగానలేక విఫలోద్యోగులయి మగిడి పురంబునకు వచ్చిరి. 

తదనంతరంబ. 
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Gh * విని కృపాయ తు లగుచు నిట్ల నిరి యి 
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. మజియు నతండు భూ గగనమార్శములం దొకవేళ నొక్కండే 

యరదము నెక్కి కుమ్మరు నిరంకుశవ్యృ త్తి తిం జరించు మ త్త్సిం 

భుర విభుపోల్కి సత్చురుషదూషిత వర్తన నొప్పుచుకా నిరం 

తఠ సుజనాపరాధ కృశితత్సర మానసు. డె క్రమంబునకా. 418 

. దివ్యులు వెజంగంద6గ6 బ్య, థ్వీవ్యోమ ము లగల భేరి (వేయించె “నయ 

ష్షవ్య మదాతవ్య మహో , తవ్యం విిపాయి”” యను చుడా త్త ధ్వనులకా. 414 
CR 

అని యిట్టులు భేరీరవ, మున. వేసి స సమస్త ధర్మములు వారింపక౯ా 

మును లవినీతుం డగు వే, నుని దుశ్చరితంబు జనమనోభయ మగుటకా. 415 

కీ 

రాజచోరభయంబు లీ భూజనులను 

బలిసి యిరువంకలను బాధ పజుప (జొచ్చె 

డారువందుల వహ్ని చందమున. బెలుచ. 416 

అరయ నరాజకం బగు మహాభయముం ఎ*దొల.గించు వార మె 

*కర మతదరు గరి తుని క్మాపతి, జేసినయటి దోషముకా 
లె లూ రం 

బరువడి( జెంది దుగ్గర సపానమునం బరివృద్ది నొందు న 

కెయ్యురగ భయంబు పో షకుని నొందినరీతి ననర్గహేతువై . 417 

=, అదియునుం గాక, 418 

మునుకొని సునీథ గర్భం, బున జనియించియు స్వభావమున దుర్దను. డై 

యనయ 6 [బజాపాలనమున, కును బాల్చడి (పజల శమనికి( గొనంజొవ్చెంగదే! 

అదిగాన యీ వేనుండు పూర్ణంబున జ్ఞానసంపన్నుల మైన మనచేత రాజుగా. 

జెయంబడియె. ఇట్టివాని మన ముందఅమును గూడి | ప్రార్టింళము. లోకరక్ష 

కకార్హంబు గావునం ద దోషంబు మనల స్పృశింపదు. సమీచీనో కులం జేసి వీని 

ననునయింప వాని (గహింప కుండెననియు మున్న లోకధిక్కారాగ్ని 

సందగ్దుం డగు వీని మన తేజోమహాగ్నిచేత భస్మీభూతుం జేయుదము. అని 
(యాలోచించి గూఢమన్ను లగుచ్చువేనునిం గదియం జని యతని కి ట్ల నిరి. 420 

ROO  ఖ  బబ బట స 

1. న యష్టవ్యం దాతవ్మం హోతవ్యం విప్రాయ యను నుదా త్త ధ్వనులకా. (వహ) 
2. దాలంగింప గోరి యిన్లైబుంగక యీ యనర్తుని మహీపతి జేసినయట్టి (తం. వా.) 

జ అరాజక భయాదేపృ కృతో రాజా ఒతద రణ” (1-9). 

వ. ఉరగముభీతి (తం. వా.) ఉరగమునై జడ్ హోషకుని న వొంచినరితి (హృ 4. మన్నిగొన(జొచ్చె 

తం. వా. 
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ప్న 

బులం జేయు. అసంగు లైస వారికి మోక్షంబు నిచ్చు. అట్టి ధర 

కేమకౌరణంబు గావున నీయందు జెడకుండుం గాక యని పలికి మజశియు 

ధర్యంబు నాశంబునొందిన న శ్యర్యాంబుచే రాజు విడువంబడు.ఆ చెప్పి 'వెండియు 
యడై 

నిట నిరి. దుషచితు లగు నమాతుులవలసను దస్కరులవలనను (బజలు నాశంబు 
య 690౨ ౨ (ఏ 

నొందకుండ రకించుచు *(యథాన్యాయంబుగ వారలచే6 గరంబుగొనుచు 

నుండు) మహీపతి యిహపరసౌఖ్యంబుల నందు. అదియునుం గాక యెవ్యని 

రాష్ట్రంబుననేని ప్త్పరంబున నేని యక్షైశ్వరుండై న పురుషో త్ర కముండు ని నిజవర్థా(శ 

మోౌచితం బి బైన ధర్మంబు గ ఫలవారిచెత య జబియింస౦ంబడు నట్టి నిజశాసనవ 3 

యగు రాజువలన సర ఇభూతభావనుండు మహాభాగుండు భగవంతుండు నగు 

సరం పశ పరుండు సంతుష్టుం డగు. అటి సక జగదీ శ్వరుం డెన సర్వేశషరుండు 
రు ద 0 

సంతోషించిన రాష్ట్రా) ధివతికి సర సౌఖ్య ంబులు( (బాపించు. లోకపాలకులగు 

వారు సర్వేశ్వరునికొణకు బల్మిపదానంబులు సేయుదురు. సమ సలోక దేవతా 

యజ్ఞాది సం[గహుండు, వేదమయుండు, చవ్యమయుండు, దహోమయుండు 

నగు నారాయణుని విచిత్రంబు లైన య జ్ఞంబులచేత యజనంబు చేపిన సీకు 

నభయం బగు. మోక్షంబును గలుగు, కావున నీ రాజ్యంబున మఖంబులు నేయు 

మని యాజ్ఞాపింపుము. నీ దేశంబునం జేయంబడిన యజ్ఞంబుల చేత హరి కళా 

యు కంబు లగు దేవగణంబులు (స్విషంబు లె ) తుషంబు లగుచు భవదీయ 
అయి లు యె ఈం 

వాంఛితార్థంబు లిత్తురు 'గావున చేవతా తిరస్కారంబు నీకు యుప్తుంబు గాదు. 

(వదచోదితంబు అగు ధర్నంబులం దానకుండప్ప గమ్ము.) అనిన వేనుం 
. అలలే 

'డిటనియె, ' 422 
ne) 

మునులార! మీర లిప్పుడు, నను నిగతి€ బడుచుందనమునం బలికితి లై 

నను, మిర ల; ధర్మము! దగ, ననయము ధర్మం బటంచు ననియెద రః జా .423 

అది యునుం గాక, | ' 424 

ఎనయంగ జారకామిని నిజేశుని (ముచ్చిలి జారపూరుషుళా 
దనపతియగా దలంచుగతి( దద్దయు మూఢమనస్కు లె తన 

లంట . 

* తా. ప. [పతులలో లేదు. జాలిశా బత యూయం వో అభర్మే ధర్మ మానిన; (4. 14. 2కి, 

ర్మ మందుల నెనయలో ధర్మమన! గలదె యొచ్చు టనై నక్షా (శం. వా.) 



880 ్రీమహాభాగ, 

ధరించిన యీళ్వరు నన్నెలుంగ క్ 

సి భజియింపహప మి రీహపరోన్నత సౌఖ్యము అంద రెన్న(డుకా. 

వ, ఆని మజియు నిట్లనియె. యజపురునుం డన నెవ్వ6 డెవ్వనియందు మీకు 

స్నేహంబు లుదయించె. భర్భృస్నేహ విదూరంబు లై కుయో షిదణ, 

జారునందు వేయు భకి చందంబున6 జలికెచరు. అదియునుం గాక, 
అవాలని 

క, హరి హర హిరణ్యగర్భ, స్య రథిశ్వర వహ్ని శమన జలధిపతి మరు 

న్నరవాహన శశి భూ రవి, సురముఖ్యులు నృపశరీర సూచకు లగుటకా. 

UK పరికించి నను భజింపుడు, ధరణీజ (డు సర్వదేవ తామయు(గగు మ 

తర ముడుగు(డు నాకంచును, బురుషు(డు మతియవ్యం డగపూజారు 6 
య] 

వ. అదిగాక మీరు నాయందు బలివిధానంబులు నేయు.డు, అని పాపకర్ముం 

అస(త్రవ ర్రకుండును, సష్టమంగళుండును, విపరీతజ్ఞానుండును నగు వె 

*(పండితమాని యగుచుం) బలికి మునులవచనంబులు నిరాకరించి ( 

కుండిన మునులు భగ్నమనోరథు లై తమలో నిట్లనిరి. ఈ దారుణకర్ము 

' పాపుండు హతుండు గాక జీవించెనేని వీనిచేత నీజగంబులు భస్మంబులుగా( 
ఇది నిశ్నయంబు. (దుర్హృతుం డగు) ఏండు మహారాజ సింహాసన 

కర్లుండు(గాడు, ఇతండు చే సర్వేశ్వరు ననుగ్రహంబున నిట్టి విభూతి 

డగయ్యె నట్టి యజ్ఞపతి మైన శ్రీవిష్ణుని నిందింపు చున్నవాండు గావున ని 

డైన హరిదూషకుని హననంబు సేయవలయు. అని మును లుద్యోగించి, . 

ప్రకాశితం బైన (కోథంబునం జేసి హుంకార మా్యత్రంబున నా యీాశ్వర 

హతుం డగు వేనునిం బొలియ. జేసి రంత, 

క, అరయ సుసీథధయు కోకా, తుర యె తనసుతు(డు తనువు దొజ6గిన6 ద; 

తరమునను యోగశ కి కా బరువడి 'నిజతనయు తనువు బరిపాలించెకా. 

వ. అంత నొక్క-నా (డు. 

జా మునివరణు్యులు భక్తి దనర సరస్వతీ సలిలంబులను గృతస్నాను లగుచ 

మునుకొని త _త్తీరమున నగ్నిహో్యత్రముల్ విలసిల్ల నియతి. గావించి 6 

దవిలి సత్స్పురుష కథా వినోదంబులు సలుపుచు నుండంగ సకలలోక 

భయదంబు లగు మహోత్సాతముల్ దోంచిన మసలి లోకంబు లమంగళ 
బట ల ఆల ల ల జ యయ 
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వొరయకుండెడు. గాకని బుదిలోన( 

దల (6పుచుండ గ బెలుచ నుచ్యగ మగుచు 

సర్వదిశలను బాంసువర్ష ౦బు గురిసె( 

దస్క-రులు సర్వజనుల విత్తములు గొనిరి. 432 

ఇట్ట లోకోప[ ద్రవం బెతీంగి జననాథుు తుపరతుం చగుటంజేసి జనపదంబు 

లరాజకంబు లై యన్యోన్యహింసల నొందుచుం దస్కరబాధితంబు లగుచు 

నుండుట యెణింగియు(  దన్నివారణంబునకు సమర్ధ లయ్యును జోరాది 

బాధలం గనుంగొనుచు మునులు వారింపక యుండిరి. సమదర్శనుండును, 

శాంతుండును, మనన శీలుండును నగు [(వాహ్మణుండు దీనుల నుపేకించిన, 

నతనితపంబు భిన్నభాంజడ గతం బైన కీరంబు చందంబున 1 సవించుం గావున 

నంగదేశాధీశ వంశోదృవులు హరిపడ్నాశయు లగుటం జేసియు, నమోఘ 

సత్త్వనిష్టు లగుటంజేసియు, వీరల వంశంబు విచ్చి త్తినొందింప సనర్హంబు 

గాన స్థాపనీయం బని నిశ్చయించి, మృతుండైన వేనుని క శేబరంబు డగ్గణ 

వచ్చి తదూరుమధథనంబు గావింప నందు. 433 

ఘన కాక కృష్ణ సంకాశ వర్జుండును హాస్వావయవు(డు మహాహనుండు 

(హస్వబాహుండును (హస్వపాదుండును నిమ్న నాసా(గుండు నెజయు ర్త 

నయనుండు ( దా(మవర్థ నతు 'కేళండు నతిదీన వదనుండు నె నై సయట్టి 

యొక్క నిషాదకుం డుదయించి యేమిచేయుదు? నని పలుకుచునున్న6 జూచి 

వరమునులు “'నిషీద? యనుచు బలుకుటయును 

దాన వా(డు నిషాదా భిధాను( డయ్యె 

నతనివంశ్యులు గిరికానలందు వేను 

కల్మషము -చెర్చుచుండిరి కడ(క మటీయు. 494 

అధ్యాయ ము_౧౫ 

వా రనపత్యుం డగు, మను ఏజేంగద్రుని బె చాహు లంత మధియించిన నం 

దనఘం బగు నొక మిథునము, జనియించెను సకలజనులు సమ్మద మందకా.435 
ఖా న. a య వ em బాకి 
1. క్షయించుకా (హ. ఈం. వా.) | “నవతే డహ్మ తన్యాసి భిన్నభాండా త్పృయో యథా 

(14. 41) 2. తెల్పుచుండిరి (హ. తం. వాం) “తస్య వంళ్ళాస్తు నెషాదా గిరికానన గోచరాః యే. 

నాహక్టయమానో వేన కిల్చిష ముల్బణమ్ (14.47) 8. అనయము ననపత్యు(డు నగు (క.చ.తం.) 



వరల 

Gb 

వ. 

(శ్రీమహాభాగవతము 

ఆందు లోక రక్షణార్లంబు గా నారాయతాంశాంబున నొక పురుషుండును, హరికి 
DP 

లొ జ శా + ళా అర నిక్చానపా యిని యగు లకికకాకలితయు, = (గుణంబులకు భూషణంబు 

అకు నలంకాల [పదా దా్నాత్రియు న యు జనియించె. ఆందు6 బ్భథు(శ 

వుుడును, & బృథుయ శుండు వగుట థుచ(క్రవర్తి రియను పేరం (బసిద్దుం 

జయ్యె. ఆంగనయు నర్చి యను నామంబునం దనరుచు నతని వరియించె 

ఆ సమయంబున. 436. 

[1 

అందంద గురియించి రమణులు మునినాధవితతి మోదంబంద విరులవాన( 

బర మాన ఉర క్రి కుంభల్లీల “6 జూపటె సురపతి పిట ట నచ్చరలయాట 

కర్షరసాయన [కమ మున వీతెంచె. ఐజపెన తేట కిన్నరులపాట 

యని మిష కరహతం వై చాల జెలంగాను విభ భవోత్సవంబు దుందుఖిరవ 

మునినుకి చెలంగ “శివ్ గుుడముల వెలింగె 

నంత నచటికి సరసరుహాసనుండు 

గరుడ గంధర్వ కిన్నర గణముతోడ 

నర్జి€ జనుదెంచె సంతోష మతిశయిల్ల , 437 

అంత, 438 

కవిరాజ వివాజితము : 

* కొన్ని తా. ప. సతులతో లేదు. 
1. 

ని డకిణహ సమునందు కిరమారమణీ నుమనో 

పారు లలితాయు చిహ్నము పాదముఐందు సన్నుగ హలాంకుశ భా 

స్వరకులిశ ధ్వజ చాప సరోరుహా శంఖ విరాజిత రేఖలు వి 

వితామహముఖ్యులు చూచి సవిస్మయులై మజియుకా,. 489 

*( ఇతండు నారాయణొంశ సంభూతుండు నితని యంగన రమాంశనంభూతయుం 

గానోపుదు రని తలంచిరి. ఆ య్యవసరంబున (బహ్మావాదులగు బ్రాహ్మణో తము 

లతనికి విధ్యుక్క (పకారంబున రా జ్యాభి షేకంబు గావించు సమయంబున.) 440 

సరిదంభోనిధి ఖగ మృగ, ధరణీ సురవ ర్మ పర్వత (ప్రముఖము లె 
అవా న్ 

సర6గిన భూత[శేణులు, నరవరునకు( దగు నుపాయనము ౨లిచ్చె నొగిజా. 44౬ న 

టా య హా యాస క 



చతుర్థ స్కంధము 889 

తే, 

em 

సమధికథ్యాతి నా పృథుచ(కవ రి 

డేవి యగు నర్చితోంగూడ దివ్యవస్త్ర 

గంధ మాల్య 1 పభూషణకలితు( శగుచు. 

బావకుని( బోలి స్యత్పభాభాసి యయ్యె. 442 

రాజరాజొ పృథురాజాకు "హేమమయం బైన వీరవరాసనంబు 

జలపతి జలకణ (సావకం బగు పూర్ణచంద్ర సన్నిభ సితచ్చ(త్రక మును 

బవమాను(డతులకోభన మగు వాలవ్యజనసమంచిత సిత చామరములు 

ధర్ముండు నిర్మలోద్య తీ ర్రిమయ మగు మహనీయ నవపుష్ప మాలికయును 

జంభవైరి కిరీటంబు శవమను6 డఖిల 

జన నియామక దండంబు జలజభవుండు 

నిగమమయ కవచమును వాణీలలామ 

యచ్చ మగు నవ్యహారంబు లిచ్చె మతియు, 443 

దామోదరుండు సుదర్శనచ।|క్రంబు నవ్యాహతి శ్వర్య మబ్దవాణి 

చం ద్రార్ల్షధరు (డును జం[దమండల దశ కమనీయ కోశ సంకలిత ఖగ్ల 

మంబిక శతచంద్ర మను *జోడు చందురు డమృతమయ శ్వేత హయచయంబు( 

ద్వష్ట రూపా శయోదాత్త రథంబును భానుండు ఘృణిమయ చాణములును 

దిఖియు నజగోవిషాణ సంచిత మహాజ 

గవ మనం దగు చాపంబు నవనిదేవి 

యోగమయ మెన పాదుకాయుగము గగన 
చరులు గీతంబు లిచ్చిరి సంతసమున. 444 

వెండియుం (బతిదినంబు నాకౌశంబు పుష్బంబులు గురియింప మహ 

సత్యంబులై న యా శీర్యచనంబులు సలుప సము[ద్రుండు శంఖంబును, నదంబులు 

పర్యతంబులు నదులును ర థమార్షంబులు నొసంగా. తదనంతరంబ సూత మాగధ 

వంది జనంబులు దన్ను నుతియించినం ( (బతాపళాలి యగు ) నవె పన్యుండు 

మందస్మిత సుందరవదనారవిందుం డై చతురవచనరచనుం డగుచు మేఘ 

గంభీర భాషణంబుల ని ట్ల నియె. 445 
శ. 

1. విభూషణ (తం. వా.) ౨. స్వచ్చమగు నవ్యహారంబు సమత నిచ్చె (క. బ. తం. వా.). 
శో 

రి. చం(ద్రార్థధరుం డర్ధచంథద రేఖాంకిత (క_చ.త.తం.వా.) “దళ చంద్ర మసిం రుదః” (15-17) 
“దశ చం_దాకారాణి బింబాని కోశే యస్య త మసిం ఖడ్గం” (వ్యా) 4. ఫలకము జం(దు(డు 

(వతం. వా) ర్. శిఖి యజా గో విషాణ (క. త. డ. ద బ.) 
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=. వందిమాగద నూతవరులార ! నాయందు గమసీయగుణములు గలిగెనేని 

యర ౦బు నుతింజేయ నవి లేవు నాయందు నదిగాన మీ నుతి వ్యర్థమయ్యె 

నిటమీంద గుణముల నేపారియుండిన నపుడు 'నుతించెద రగుట మీరు 

సభ్యనియు కులై చతురత నుత్తమళ్లోకుని గుణము లసోక భూ(ప్ర 

సిద్దములు గాన సన్నుతినేయు6 డజుని 

నతని బహువిధ భావంబు లభినుతింప 

నలవిగాకయె యుండుదు రదియు.6 గాక 

చతురమతులార ! మాగధజనములార 1 448 

మజీయు మహాత్ముల గుణంబులు దనయందు సంభావితంబులు నేయ సామ 

ర్యంబు గలిగిన నందు మహాత్ముల గుణంబులు (పసి ద్దంబులు గావునం ద త్సమం 

బుగా నెట్లు నుతింపవచ్చు ? ఎవ్వండే నొకండు శాసాభ్యాసంబునం దనకు 

విద్యా తపో యోగ గుణంబులు గలుగు నని పలికిన, వానిం జూచి సభ్యులు 

పరిహసింతురు, (ఆది కుమతి యగు వా( డెజు (గండు) ఆదియునుం గాక, 447 

వల్రత్రి పరిశుద్దులు లజ్జా, న్వితులు మహోదారు లధికనిర్మలు లాత్మ 

స్తుతి పరనిందలు దోషము, లతి హేయము లని తలంతు రాత్మల నెపుడుకా. 448 

వందిజనంబులు "లోకము, లందున విదితవర కర్ము లగు భూపతులకా 

నందించు టవశ్యం బొ, నం దగదు నుతింప శిశుజనంబుల పగిదికా. . 449 

అధ్యాయము — ౧౬ 

అన సూత వంది మాగధ, జను లా నరనాయకుని వచనములు వినియుకా 

మునిచోదితు లె (కమ్మ, ననురాగము లుప్పతిల న మ్మనుజేజకా. 450 
ల్ల ౧ 

ఆమృతోపమానంబు లై న మధురవాక్యంబుల ని ట్లనిరి. 451 

వేనాంగ సంభవుండవు, శ్రీనాథ కళశాంశజు(డవు చిరతరగుణ స 

న్యానారుండ వతర్కిత, మైన భవన్మహిమ( బొగడ నలవియె? మాకుకా. 452 
రుం! వ ల సిసి మి 

1. నుతించెద మంటి రేని (తం. వా.) 2. చతుర భాషణులై న సభ్యులు నుత్తమ (క. చ.బ.తం.) 

“వంబులను నుతింప (హ) 4. అలవి గాదని సేయర నదయుగాక. (క.త.ద.బ.) ర్. అతి 

(పసిద్దులు లజ్ఞాచిగితులును నగునట్టి సభ్యనికరము లాత్మ (క.జ.) 6. లోకమునందు - నవిదిత (వా); 

లోక మునందును బరిళిష్ట కర్ములగు (తం) 

(పఖథవొ హ్యాత్మనః ఖ్యాతం జుగుప్సం తతి వి(శుతాః (15-26) 

(పభవో౭ఒపి విశ్రుతా అపి హీమంతః జుగుప్పంతి (వ్యా-) 



(౫ 

ళా 

Gl, 

లా ల 

886: 

అని వెండియు నిట్లని CE నను నొక మార్షంబు గలదు నందింస భవ 

దన చరితా మృతపానం, బున( జేసియు మునుల వచనముల జేసి తగకా.శీర్లీ 
యు 

= శాఘ్యంబు లైన న భవదీయ చరి(తంబుల సుతియించెద మని యి ట్లనిరి. 454 
(a) 

ఈ వై న్యు డఖిలలోకావళి ధర్మానువర్తనముల నెప్పు వజల( జేసి 

ఘన ధర్మమార్ష “వ_ర్తనులలో ధుర్యు.డై ధర్మనేతువు( దగిలి (ప్రోచు 
2ధర్ము శాత్రవులను దండించు నష్ట దిక్చాలకమూ ర్తి సంకలితు6 డగుచు 

న య్యయి కౌలంబులందు *పోషణదానముల6 (బ్రజారంజనముల౯ దనర్చు 

. సవన సద్వృషి కరణాది సరకు డౌట 

నుభయలోకంబులకు (6 (బీతి నొదవంజేయు 

న్యాయమార్షంబునను భూజనాళశి ధనము 

బుచ్చుకొను నిచ్చు సూర్యుని. బోలి యితడు. 455 

= మణీయును. 456 

సీ. సర్వ్యభూతములకు సము(డును బర్యతి క్రమమున లోకాపరాధములను 

నతి శాంతి సంయు కు(డై సహింపుచు నార్తులగు వారియెడ (6 గృపాయ తుండగుచు 

నరరూపు( దాల్చిన హరిమూ రి గావున నిందుండు వర్షించి మెల (ప్రజల 
నం 4 a2) 

రత&ంచుగతి( దాను రషించు నమృకాంశు సన్నిభ వదనాబ్ది సస్మితాను 

. రాగ మిళితావలోకనరాబి( జేసి 

సక లజనులకు సంప్రీతి సంభవింప( 

జేయు సంతతమును గూఢచి తు( డగుచు 

శతువరుల 6రక్రగమ్యు( డె సంచరించు, 457 
రి 

. అని వెండియుం (బవేశనిర్ల్షమశూన్య మార్గ 7నిగూఢకార్యుండును, నపరిమిత 

మహ త్వాది గుణగణైక ధాముండును సముద్రునిభంగి గంభీరచి త్తుండు 
(నుపగు స్ప విత్తుండును, వరుణునింబోలి సంవృతాత్యుండును శా(త్రవాా సహ్య 

(ప్రతాప యు కుండును, (2 దుకాసదుండును) సమీపవర్తియయ్యును దూరస్టుని 

భంగి వర్తింపుచు, వేనారణి జనిత హుతాశనుండు గావున హుతాళను చందంబున 

నన్యదుస్ప్పర్శనుండును నై నె చారులవలన సకలప్రాణి దాహా్యాభ్యంతర కర్మంబుల(6 

వట. 

1. వ రనులతో( దుల్ము(డై (తం)-_--ధన్యులై (వా ) 2. ధరను శాతవులను (తం. వా) 

దిక్చాల కావయవ (క.బ.తం. 4. దండాదండముల (హృ. భాషణదాన (క.ట.ద.బ.) : 

వ్ల ల్ 

సవనకరణాదికాచార నమితిచేత (చ.ట.త.డ.ద-బ.) 6, అసాధు(డె (హ) 7. నిరూఢ (వా) 

ప. (ప్రతులలో లేదు. 
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'దెలియుచు, ( దేహధారులకు నాత్మభూతుం డయి సూ(తాత్మకుం డైన 

వాయుపుభంగి వరించుచు నాత్య స్తుతి నిందల వలన నుదాసీనుం డగుచు, 

( ధర్మపథంబున నర్తించుచు ) నాత్మీయ సుత సుహృజ్ఞనుల వలనం దప్పు 

గలిగినను దండించుచు (నాత్మశ్నత్రు ప్ముతుల నె న్య నదండ్యుల దండింపక, 
రా 

ధర్మమార్ష గతుం డగుచు(, దన యౌజ్రాచ్యక్రం(బ్యప్రతిహతం బగుచుమానసా 
గ వః 

చల పర్యంతంబు వర్తింప సూర్యుండు నిజకిరణంబుల చేత నెంతపర్యంతంబు 

భూమిం (బకౌశింపం జయు నంతపర్యంతంబు నిజగుణంబులచేత లోకంబుల 

రంజిల్ల ౦ జేయు. అదియునుం గాక (ప్రకృతిరంజకంబు లైన గుణంబులచేత 

దృుఢ(వతుండును, సత్యసంధుండును, [బహ్మణ్యుండును, సర్వభూతశ రణ్యుండును, 

వృద్ద నేవకుండును, మాన్యప్రదుండును, దీనవత్సలుండును, పరవనితా మాతృ 

భావనుండును, తన పత్ని నర్షశరీరంబుగా 6 దలంచువా(డును నగుచుం (బజల 

యెడం దం(డివలె( (వీతిసేయుచు రక్షింపుచు నుండు. మతియు, 458 

౭ తలపోయ (బహ్మావిద్యాాయు క్ర జనముల కనయంబు( గింకరుం డై నవాండు 

నఖిల శరీరి గుణాప్త సుహృజ్జనతానందకరు( డన సలరువా(డు 

సంసార ఘనకర్మ సంగహీనులయందు శీసంగసంప్రీతు6 డై జరుగువా(డు 

దుర్మార్గ మనుజ సందోహంబునకు నుగదండధరుం డన దనరువా(డు 

తే. (ప్రకృతోపురుషకావేశు. డె పర6గువాండు 
షి 

భగవ దవతారయు క్రు6 డై నెగడువా(డు 

నగుచు వర్తించు సమ్మోద మతిశయిల్ల 

జారుతరమూ ర్తి యా రాజచ(క్రవ_ర్తి. 459 

వ. మణియుం* (ద్ర్యధశుండు ౧ గూటస్లు(డు ఒ,బరమాత్మయు,(బహ్మకళారూ పుండు 

నగువాండు నై యుదయించెం గావున నితనియందు నవిద్యారచితం బై (పతితం 

బగు ఖేదంబు నిరర్హకం బగు నని పెద్ద లగువారలు చూతురు. అని వమ శీయు 

నిట నియె, 460 
య ఆ 

॥ ఉదయా [దిపర్యంత ముర్వీతలం దేకపీరు( టై రక్షించి వెలయు నీత. 

డొకనా(డు విజయ యా(తోత్సవం బేపార సన్నద్లు( డె మణిస్యంద నంబు 
థి ర 

నెక్కి. చాపము( బూని దిక్కుల సూర్యుని పగిదిని శ(తుభూపాల తమము 

విరియింతు నని చాల వెలు(గొందుచును ధరాచక (పదకిణశాలి యగుచు( 

em 

1. నిష్ట (హ) 2. అఖిలశరీరగు( డా ప్త సుహృజ్ఞనతా (తం.వా.) దేపానామాత్మ వ(్రేష్షః 
(16, 18) అని మూలము. 8. సంతత (త) 4. (ప్రకృతి పురుమల కథీచడె (క); (ప్రకృతి పురుషకా 
దేశుడె (ట) * కొన్ని తా.ప. (ప్రతులలో లేదు. 
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కే. దిరుగునెడ సర్వదిక్పాలవరస మేత 

పార్టివోత్త తమనికర ముపాయనంబు 

లిచ్చి తనుం జక్రపాణికి నెనయు నాది 

ధరణివిభు( డని నుతియించి తల(తు రనుచు. 461 

ox . ఈ నృపతి ధరాచ|(క్రము, 'ధేనువుంగా జేసి పితుకు ధృతి నఖిల పదా 

ర్ఞానీకము విబుధులు స, న్మానింప6గ (6 (బజకు జీవన్నప్రదు( డగుచుకా, 462 

చ. అమరవరేణ్యు( టోలి యనయంబు నితండును గో[త భేదన 

త్వమున6 జెలంగుచు న్నజగవ (ప్రదరాసన శింబినీ నినా 

దమున విరోధిభూపతులు దల్ల డమంద నసహ్య సింహ వి 

క్రమమున సంచరించు నని కౌతుక మొప్ప(గం బల్కి వెండియుకా. 463 

వ. ఇట్రనిరి. 464 

1సకలజగన్నుతుం డితండు చారుయళోనిధి యశ్వమేధముల్ 

2 పకటముగా శతంబు దగ బావన మైన సరస స్వతీ తటీ 

నికటధరి(తి( జేయుతజీ నేర్చున నంతిమయాగమందు. గొం 

జక మఖసాధనా శ్యమును జంభవిరోధి హరించు నుద్దతి౯ా. 465 

. ఒకనాడు నిజమందిరోపాంతవనమున6 జని యందు కసద్దుణశాలి యైన 

ఘనుని సనత్కు_మారుని( గాంచి య మ్మునివరు (బహ్మతనయుని వరుస భరి 

బూజించి *విజ్ఞానమును( బొందు *దానిచే బ్రహ్మవేత్తలు మునిిప్రవరు అవని 
రభావిత ముక్తి సంపన్ను లై వర్తింతు రి మృహోరాజు మహీతలంబు 

ha 

తే. నందు విశుతవిక్రము( డగుచు మిగుల. 

దన కథావళి భూ(పజాతతి నుతింప 

నక్క_-డక్క-డ వినుచు శౌర్యమున నఖిల 

దిక్కులను గెల్చి వర్తించు దీరయశుండు. 466 

అధ్యాయము — Oe 

న, ఇట్లు 7విపాటిత విరోధి శల్యుండు సురాసుర 5 జిన యమాన నిజవై భవుండు నై 

ధరా ్రంజున కితండు రా జయ్యడి. అనీ యి “వ్విధంబున సోతంబు నేసిన వంది 

1. సకలదిగంతరాళముల (క. చ. బ. తం) &. (ప్రకటముగా నౌనర్చుపను భారతిసన్నిధి 
ను౭డి వెండియుకా (క. బ. ) లి. షడ్గుణ (హ) శీ. తతృలమునుబొందు (చ. ట. జ. డ. బ.) 

ల్, నచ్చట (క. చ. ట. జ. బ.) 6. మానిత లబ్ద విజ్ఞానులై (క. చ. ట. ద. బ.) 7. విపాటిత 

విరోధి మనశ్శల్యుండు (హ) 8. జేగీయమానుండును నై (క. డ. ద. బ.) 
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మాగధ సూత జనంబులం బృథుచ|క్రవంర్తి పూబించి మణియు౨ బ్రాహ్మణ 

భృత్యామాత్య పురోహిత పౌర జానపద తై లిక తొంబూలిక (నియోజ్యు 

ప్రముఖాశేష జనంబులం దత్త దుచిత (క్రియలం బూజించె. అని మైత్రేయుండు 
\ 

నెప్పిన విని విదురుం డి టనియె. 467 

— పృథుచకవంర్తి గోరూపధారిణి యగు భూమివలన నోషధుల. విదుకుట :--- 

సీ, పేఏమి నిమి త మె భూమి గోరూపిణి యయ్యె? దానికి వత్స మయ్యె నెద్ది? 
0 ర్ల (o) 

2గొనకొని దోహనమునకు నర్హం బె న పాత్ర మెయ్యది? దల(పంగ దోగ్డ 

మైన యా పృథు వే పడార్గముల్ పితికెను? బరికింప నవని స్వభావమునను 

విషమ మై యుండియు వెలయంగ నేరీతి సమగతి.6 జెందెను? జంభవైరి 

తే. కతుహయంబును గొనిపోవం గార్య మెద్ది? 

ధీరనిధి కియాతండు సనత్కుమారువలన 

గలితవిజ్ఞాను డగుచు నేగతిని' బొందె 

ననఘచారిత్ర! మైత్రేయ! యదియు( గాక, 468 

వ. మతియు( (బర(బహ్మంబును) భ గవంతుండును (బుణ్య(శవణకీ ర్రనుండును 

సర్యనియామకుండును నగు కృష్ణుని యవతారాంతరా శయం బగు పుణ్యకథ 

లన్నియు) నీకును, నధోక్షజునకును దాసుండ నై న నాకు నెజింగింపు మనిన 

వాసుదేవకథా సం(ప్రీతచేతస్కుం డగు విదురుం (బ్రశంసించి మై, త్రేయుం 
య 

డిట్లనియె. అట్లు బాహ్మణజనంబులచేత రాజ్యంబునం దభిషికుం డగుచు 

సకల (ప్రజాపాలన నియు కుం డై పృథువు రాజ్యంబు సేయుచుండు నంత 

*(నీరస యగు ధరిత్రియం దన్నరహితు లగుచుం) |బ్రజలు తుత్పీడా తీణ 
దేహుతె వె న్యుని( జూచి యి టనిరి. 469 

యి Qe గా 

క, ఆరయ(గ నేము బుభుకా, పరిపీడం బడితి మయ్య! పై కొని తరుకో 

టరజనిత వహ్నిచేతను, దరికొను వృక్షముల బోలి ధరణీనాథా ! 470 

క, శరణశరణ్యు(డ వగు నిను, శరణము వేడెదము మాకు సత్మృప నన్నం 

బరసి కృప(జేసి (పోవుము, నరనాయక! యనుచు. (బజలు నతు లై పలుకకా. 

5, వినీ దానికి సదుపాయము, జననాయకు( డాత్మ( దలంచి స కోధుం డై 

ధనువున బాణము. దొడిగెను, ఘన రౌ(ద్రుండె న (తీపురఘస్మరు పగిది. 472 
ప పంట బబ పలల ల టం టం ల 

1. ఏవిధంబున భూమిదేవి గో రూపయె, వరలెనుకేదానికి వత్స మెద్ది (త.బ.) ౨. కొనగొని__ 

శుద్ధంబై న (త.ద.బ.); లి. యైన (బహ్మకుమారువలన (వా) *తా.ప. (పతులలో లేదు. 
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వ. ఇటు దొడిగిన. 478 

క. మహిపతి నప్పుడు గను(గొని. మహి గోరూపమున( గంప్యమానయు నగుచుకా 

భూ స చు 

(పతి 

గుహాకుం డగు లుబ్దకు ( గని, గహనంబున( బాజు హరిణి కె వడి బాణెకా.474 

ఇట్లు ధరణి పాజీన నతండును గుపితారుణేక్షణుండై వెంటం దగిలి నల్లిక్కు.లను 
విదిక్కులను భూ నభోభాగంబుల నెక్కడ జనియె నక్కడక్కాడికి వెనుదగిలి 
యుద్యతాయు ధుం డె చనుచుండ, న వె ్ యన్యునిం గని, ?మృత్వు(గసు లగు 

యా యి peer.) 

(పజలచందంబున *(ననన్య శరణ్య యె యతిభయంబునం బరితహ్యమాన 

హృదయ యగుచు ని ట్రనియె, వై న్యా! ధర్మజ్ఞాండ, వాపన్న వత్సలుండవు, 

మహాత్కుండవు, సకల (ప్రాణి పరిపాలనా వస్థితుండవు నైన సీవీ దీనయుం, బాప 

రహితయుం,. గామినియు నగు నను వధియింపం బూని యేల వెను(దగులు 

చున్నవా(డవుః *(ధర్మత_త్వం బెజుంగువార్సు సతీజనంబులు కృతాపరాధ 

లెనం దీనవత్సలతం జేసి వధియింసరు. అని పలికి మజియ, నా ధరణి పృథు 

చ(క్రవంర్తికి ట్ల నియె. 475 

_ జననాథచంద్ర! యీ భూ, జనకోటికి యానపా[త్ర కిసద్భ ళస్థితితో 

ఘన దృఢ శరీర నగుచును, ననయము *నాధారభూత నయి చరియింతుకా. 476 

ఇట్ట నన్ను6 గృపామతి యెడలి యిటు వి 

పాటనము నేసి (తుంచెదు (ప్రజలు నీట 

మును(గకుండంగ నే రీతి ననఘచరిత! 

యరసి రక్షింతు వన నతం డవని కనియో 477 

ధరిత్రీ! మదీయా జ్ఞోల్ల ంఘనంబు సేయుచున్న దానవు. అదియునుం గాక నీవు 

యజ్ఞ ంబులందు హవిర్భాగంబుల ననుభవింపుచు ధాన్యాదికంబుల విస్తరింపం 

జేయక గోరూపంబు ధరియించి యనయంబు. దృణభక్షణంబు సేయుచు బాలుం 

బితుకక నీయందణంచికొంటివి. నీయందున్న యోషధీ వీజంబులు (బ్రహ్మ 
చేతం బూర్వుంబునం దె కల్పింపంబడినయవి. వానిని (నీ దేహమంద యణంచి 

కొని) యిస్పు డీయక మూఢహృదయవు, మందమతివియు నై యపరాధంబు(6 

జేసిన *(దుష్టురాలి వగు) నిను నా బాణంబుల చే జర్హరీభూత శరీరం జేసి 

వధియించి నీ మేని మాంసంబునంజేసి (తుద్చాధితులు దీనులు) నగు నీ (పజల 
hh” 

1. "మహివలయము కంపమాన మానసయగుచో (క.ట.త. ) * కొన్ని తా. ప. ప్రతులలో లేదు. 

మృత్యు సముంగా భావించి (క. చ.ట. బం); లి. సంగతితోడన్ (క. బి.) 4. నాధార 

నం (చ.ట.త.జ.డ.ద.)...భూతయగు (వ) క. మాం విపాట్యాజరా న్నావం  య్యతవిశ్వం 
స్టైలం, ఆత్మానం చ (పజాశక్చేమాః కథ మంభసి ధాస్యసి. (16-21) అని మూలము. 
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యా ర్తి నివారించెద. నీవు కౌమిని నంటివి. స్రీ పురుష నపుంసకులలో నెవ్వరేని 

భూతదయ లేక స్వమా(త్ర పోషకు లగుచు నిరన్నుక్రోశంబున భూత (ద్రోహ 

లై వర్తింతురు, వారిని రాజులు వధించినకా వధంబు గాదు గాన దాన; 

బాపంబు వొరయదు. నవు కామిని వై నను (దుర్మదవు, _స్హబ్బవు) నగుచు 

మాయా గోరూపంబునం బా శీపోవుచున్న నిన్ను(దిలల౭తలు ఖండంబులు చేసి 

నా యోగమహిమం (చ్రాణికోటి నుద్దరించెద. అని పలికి, రోషభిషణాకారంబు 

ధరియించి, దండధరుండును. బోలి వర్తించు పృథునింజూచి వడంకుచు మేదిని 

(పాంజలి యె యి ట్ల ని నుతియింసం దొడంగె. 478 

ఓ నాథ! పరమప్పరుషు(డ, వై నిజ మాయాగుణంబు లందిన కతనకా 

నానావిధ దేహములం, బూనుదు సగుణుండ వగుచు బుధనుతచరితా! 479 

. అట్టి నీవు, 480 

నను సకల జీవతతికిని, మును నీ వాధారభూతముగ నిరింసకా 

విను నాయందు జతుర్విధ, ఘనభూత విసర మర్షిం గొ కొనవలసేకా. 481 
ny థా యా 

అదె యుండ. 482 
ఎ 

క. నను నుద్య తాయధుండ వై , మనుజేంద్ర! వధింపం బూని మసలెదు 'నీకం 

dal 

"పె నితరు నెవ్వని నిపు డే, ఘనముగ శరణంబు సొత్తు గరుణాభరణా! 40 

= అదియునుం గాక. 484 

అనఘ! స్వకీయంబు నె యతర్కితము నై మహిమ నొప్పిన భవన్మాయ చేత 
య లు 

సకల చరాచర సర్షంబు నిర్మించి *ధర్మపరుండ వై తనరు దిళ! 

నీ విక్రమము నవనీరజలోచన! సకలలోకులకు దుర్దయము దల6ప( 

దగునట్టి నీవు స్వ్యతం(తు(డ వగుటను (దిహ్మ( బుట్టంచి యా (బహ్మచేత 

. సకలజగమును జేయింతు సమత౦ బేర్చి 

యేకమయ్యు మహాత్మ! యనేకవిధము 

లగుచు వెలు(గొందుచుందు వీ యథఖిలమందు ( 

జారుతరమూ రి! యో పృథుచ[క్రవర్థ్తి! 480 

మటియు మహాభూ శకేందియ [కియా కారక చేతనాహంకారంబు లను 

శ్కులం జేసి యా జగంబుల కుత్చ త్తి స్టితి లయంబుల6 గావింపుచు సముత్కదీ 

* తా. ప. (ప్రతులలో లేదు. 

1. నీ కం, చెను నన్యుని నెవ్వనినే (క. చ. తం. వా.) క. ధర్మార్థపరు(డన్టై (హ.తం.వా.) 
థి అ 
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బొ 

l. 

విరుద్దశ కులుం గల పురుషునకు నమస్కరించెద,. అట్టి పరమసప్పరుషుండ వైన 

పీన నిజనిర్మితంబు, భూతేందియాంత8క రణాత్మ కంబు నైన యీ విశ్వంబు 

సంస్థాపింపం బూని. 486 

. 'అదివరాహంబ వగుచు రసాతల గత నె న నన్ను నక్కటికతోడ 
Qe 

నుద్దరించితి వట్టి యుదకా(గ్రభాగంబునం దరి నున్న నే ననెడి నావ 

యం దున్న నిఖిల (ప్రజావళి రకింప6 గోరి యీ పృథురూపధారి వై తి 

వట్టి భూభరణుండ వైన నీ విపుడు పయోనిమి త్తంబుగా నుగచరు(డ 

. వగుచు నన్ను వధించెద ననుచు బుద్ది 
దల(పుచున్నా(డ విది విచితంబు గాదె! 

విశ్యసంపాద్య! నిరవద్య! వేద వేద్య! 

భవ్యగుణ సాం [ద్ర వై న్యభూపాలచం(ద్ర! 487 

. కావున నీశ్వరగుణ సర్గరూసం బైన మాయచే మోహితాంతఃకరణుల మైన 
మావంటివారల చేత హరి భక్పుల చేష్టితం బెజబుంగంబడ దన్న హరిచెష్టితం బె 

చెబుంగంబడు! అట్లి జితేద్రియ యశస్కరు లె న వారలకు నమస్కరింతు. 
౧ ల యా 
అనుచు ని వ్విధంబునం గోప (ప్రస్పురితాధరు 6 డన సృథుని నభినుతించి ధి రకం 

యా య లో 

బవలంబించి వెండియు ని ట్లనియె. 489 

అధ్యాయ యు = ౧౮ 

విమలాత్మ! నాకు నభయము, సమకూ రెడు నట్లుగా 6గ సన్మతి ని కో 

ధము నుపశమించి కరుణిం, పము నా విన్నపము వినుము పురుషనిధానా! 589 

. ధర విరులు గందకుండ(6గ, సరసగతికా బూవుందేనె. జవిగొను నిందిం 

దిరవిభు కై వడి బుధు( డగు,పురుషుండు సారాంశీమాత్మ. బూని (గహించు కా. 

. వినుమయ్య! త _త్త్వదర్శను లై న యట్టి సన్మునులచే నై హికాముష్మికంబు 
లైన ఫల(ఫ్రా ప్రి కర్ధి( గృషాద్యగ్నిహో (త్రా ద్యుపాయంబు లుర్విమీ (ద 

దృష్టంబులును నాచరితములు నగుచు( దా ననయంగ6దదుపాయ మెవ్వ. డాచ 

రించును వా(డు (పాపించు( దత్సలమును విద్యాంసుC డె నను వెలయ దీని 

* నాదరింపక తనయంత నాచరించె 

నేని నాయాసమే యగు గాని త తృ 

అమును బొందండు బహుళ కాలమునకై న 

వినుత గుణశీల! మాటలు వేయు నేల? 491 
టం టం టం టం టాటా ఆం లలల 

ఆదివరాహంబవె యారసాత లగత, నె ననన్ను (తం. వా.) 2. మాయామోహితాంతః 

కరణులమైన (క. చ. తం.) లీ. మ్మాతబూని (చ). 
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* అని మణీయు మహి యి టనియు. 499 
ae) 

॥ జలరుహగర్చుచెత మును చాణ సృజింప(గంబడ్త యోషధథుల్ 

కలుషమతికా ధృత(వతులు గాని యసజ్ఞన భుజ్యమాన లై 

'వెలయుట చూచి యే నృపతివీరులు మాన్పమి6 జోరవాధలకా 

బలుమయణజు6 పొంది తా నపరిపాలిత నె కృశియించి వెండియుకా, 499 
Qe 

- అనుపమ మఖ కర్మక్రియ, లనయము లేకుంట నే ననాదృత నగుచుకా 

జననాయక! యీ లోకము, ఘనచోరీభూత మగుట( గను(గొని యంతకా. 494 

=, సవనాది సిద్దికొఅికై తవిలి తదీయోషదీ వితతులను ధరణీ 

ధవ! యే నపుడు (గ్రసించితి, నవియును నాయందు జీర్ణ మయ్యె( గడంకన్. 4్రీక్ 

వినువాని నొకయుపాయం,బున((గమ్మజ( బడయవచ్చు భూవరచందా! 

విను మది యెజీంగించెద నీ, కనువత్సలురాల నగుట సనఘచరి (తా! 496 

అనయము నా కొకవత్సము, ననురూప సుదోహనము్ము ననురూపక దో 

గ్గను( 2౫ లింపుమ య టై, నను నీ భూతముల కవనినాయక! దానకా. 497 

పర6గ నభీప్పితములు బల, కరములు నగు నన్న దుగ్గ కలితము లగు భా 

సురకామంబుల. వబితికెద, నరనాయకచం(ద! వినుము నా వచనంబుల్. 498 

. మనుజవరేణ్య! యేను విషమస్థలి నై కియిపు డున్న దానంగా 

వున జలదాగ మోదిత పయోనివహంబు దదాగమంబు పో 

యినను ద దంబువుల్ పృడమి నింకక యంతట నిల్చునట్లు గా 

మనునిభ! నన్ను నిప్పుడు సమస్లలి నె సెనుబొంద6 జేయ వే! 199 
@థ యి 

అని యి వ్విధమున నా భూ, వనితామణి వలుకు మధురవచనంబులు దా 

విని యనురాగము దన మన, మున గడలుకొనంగ రాజముఖ్యుం డంతకా. 

మనువును దూడ. జేసి గరిమకా నిజపాణితలంబు లీల దో 

హనముగం జేసి యందు సకలౌషధులం బితికెం (గమం౭బునకా 

దనర 6గ6౬ ద ద్విధంబునను ద తృథువత్పల యైన భూమియం 

దనయము వారు వారును [బియం బగు కోర్కుల. బొంది రున్నతికా. 50! 

1. మెలంగుటం జూచి యేను నృప మీరలు మాన్నమి (వా) 2. కల్పింపుము దగనై నను (వా) 
వ్ర, “ఉన్న దాన నొ, య్యన జలదాగ మోదిత పయః (పకరంబుి (వా) 

శ 
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సీ, బలసి బుషల్ బృహస్పతి వత్సకంబుగా పేనర్థించి తమ యిం(దియంబులందు 

నంచిత చృందోమయ కీరమును దేవతలు సురరాజు వత్సకము గాంగ 

గనక “*పా్యత్రమునంచు6 దనరు నోజోబల కిపీర్యామృతంబు నై వెలయు పసయసు 

దైత్య దానవులు దైత్య శవం డగు గుణళాలి6 (టబ హాదు వత్సంబు( జేసి 

తే. *సత్సు రాసవ పయ మాయస చషకమున 

నప్పరోజన గంధర్వు లలరి యపుడు 

౨దనర విశ్వావసును వత్సమునుగ జేసి 

పద్మమయ నిర్మితం బెన పొ(త్రమందు. 502 

వ. మాధుర్య సౌందర్య సహిత గాంధర్వ కీరంబును, పితృదేవతలు సూర్యువత్స 

కంబుగా నామపా(త్రమందు( గవ్యం బను దుగ్గంబును, సిద్దులు కపిల వత్సకంబుగా 

నాకాశపా్శాతమందు సంకల్చనా రూపాణిమాదిసిద్ది యను క్షీరంబును, 

విద్యాధరాదులు ద ద్వత్పకంబుగ6 ద త్ప్చా(త్రకంబునుగా ఖోచరత్వాది రపిద్ర్యా 

రూప కీరంబును, గింపురుషాదులు మయవత్సకంబును నాత్మపా(తంబునుంగా 

సంకల్పృమా(త్ర (పభవంబును నంతర్జానాద్భుతాత్మ సంబంధియు నగు మాయ 

యను కీఠంబును, యక్ష రక్షో భూత పిశాచంబులు భూతేశవత్సకంబుగా( 

గపాలపా(త్రకంబునుగా రుధిరాసవం బను కీరంబును, నహి దందశూక సర్ప 
నాగంబులు తక్షక వత్సకంబుగా బిలప్యాత్రంబున విషరూస క్షీరంబును, బకువులు 

గో వృష వత్సకంబును, నరణ్యపా(త్రంబునుంగా. దృణం బను కీరంబును, 
(గవ్యాద మృగంబులు మృగేం(ద్రవత్సకంబుగా, నాత్మక శేబర పా[తకంబుగా (6 

(గవ్యం బను దుగ్గంబును, విహంగంబులు సువర్ణ వత్సకంబు, నిజకాయ పాత్రం 

బును6 గా6 గీటకఫలాదికం బను దుగ్గంబును, వనస్పతులు వటవత్సకంబుగా 

భిన్నరోహరూప పయస్సును, గిరులు హిమవద్యత్సకంబును, నిజసాను పాత 

కంబును గా నానాధాతువు లను దు గ్లంబులు ని వ్విధంబున సమ స్తచరాచర 

వర్గంబు స్వ ముఖ్య వత్సకంబును, స్వస్వ పాత్రత బు గా భిన్నరూపంబు లైన 

కీరంబులం బితికి రని చెప్పి మటియును. 503 

క, క్రమమున నిటు పృథ్వాదులు, దమతమ కామితము లన(గ(దగు భిన్న కీ 
రము దోహన వత్సక ఛే, దమునం దగ బితికి రంత ధరణీధవుండుకా. 504 

క్ర క. 

1. హత్తించి (ద) 2. పా(త్రకయందు (క. చ.ట. డ.) శి. వీర్యస్వరూపంబు (క. చ. 
తం జ) 4. ఘననురాసవరూప దుగ్గంబువరుస (తం. వా.) “దై తేయా దానవావత్సుం (వహ్హాద మను 

రర్షభమ్, విధాయ దుదుహుః క్షీర మయః పాత్రే సురాసవమ్' (18-16) 5. వలను మెరయ విశ్వావసు 
వత్స జేసి (చ, ట. త. డ. 6. వ్యాపార (హ) 
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౮గ 

em 

౭m 

గ్రీమహాభాగవతమ్మ 

సముచితానందమును బొంది సర్వకామ 

దుఘ యనం దగు భూమిని దుహిత గా 

గోరి ల కొని నిజధనుః కోటిచేత 

భూరి గిరికూటముల( జూర్థ ములుగ జేసి. 505 

=, చండ దోర్లండ లీల భూమండలంబు 

సమతలంబుగ జేసి శ శ్వ(త్రసిది 
డు 

నొంది య వ్విభు( డీ లోకమందు నెల్ల 

(పజకు( దం(డ్రియు, జీవన పదు (డు నగుచు, 506 

. అక్కడక్కడ పూర్వంబునందు లేని 

(గామ పట్టణ దుర్గ ఖర్వట పుళింద 

ఖేట శబరాలయ [వజవాట ఘోష 

వివిధనిలయము లర్టి ( గావించె నంత. 07 

వారును భయవిరహితులె , ఖభోరన6 ద త్త న్ని వాసములయందు సుఖ 

శ్రీరుచి నొప్పుచు నుండిరి, వారక యా పృథుని( బొగడ వళమె ? ధరి(త్రికా. 

అధ్మాంయయము = ౧౯ 

. అని చెప్పి మునినాథు( డైన మై(శత్రేయు( డ వ్విదురున కిట్లను వేడ్కతోడ 

ననఘాత్మ ! రాజర్షి మైన వై న్యుం డశ్వమేధ శతంబు సన్మేధతోడ. 
గావింతు నని దీక్ష గైకొని (వ్రతనిష్టం దివిరి (బ్రహ్మావ ర దేశమందు 

నలరు మనుక్షేత్రమందు సరస్వతీ నది పొంత6 దా మహోన్నతి నొనర్చు 

. సవనకర్మ (క్రియకు నతిశయవిశేష 

ఫలము గలిగెడి నని బుద్ది దలచి యచట 

వరుస6 గావించు నతిశయాధ్వర మహోత్స 
వము సహింసక యుండె న య్యమరవిభుండు. 509 

3 పృథుచకవర్తి యశ్యమేధంబు సేయునెడ నిందుం డశ్వము నపహరించుట :-_-- 

ఆట్టి యధ్వరకర్మమందు సాకొద్భగవంతుండు హరి రమేశ్వరు(డు లోక 

గురు(డును సర్వాత్మకుండును విభు(డును నీరజభవ భవాన్వితు (డు లోక 

పాలక నిఖిల సుపర్వానుగుండును యజ్ఞాంగు 6 డఖిలాధ్వరాది విభుండు 

గంధర్వ ముని సిద్దగణ సాధ్య విద్యాధరాప్పరో దైత్య గుహ్యాళి దాన 
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శ్రే 

తే, 

ల ది జేగీయమాను(డు నలఘయశు(డు 

పకట నంద నునండాది పార దు+డు 

కపిల నారద సనక (| పముఖ్య 

మహిత యోగీంద్ర సంస్తూయమాను( డజుండు. 510 

మజీయు౦ బరమ భాగవత 'సేవికుండును, నారాయణాంశ |పభుదండును, నై 

సృథుచ(క్రవ రికి భూమి హవికాది దోగి) యయ్యును, సర్వాకామదుఘ యె 
అటి ఢి a లు యై 

సమస్త పదార్హంబులం దితుకుచుండె. మజీయు.[ దరువులు ఘనతవాకారంబులు 

గలిగి, మకరంద్యస్రావు లగుచు నిక్షుద్రాకొది రసంబులు దధి కీరాజ్య త్ర పాన 
కాదికంబు వర్షింప నవియెల్ల నదులు వహించె.  సము(ద్రంబులు హీరాది 

రత్న విశేషంబుల నీనుచుండె. పర్వతంబులు భక్ష్యుభోజ్యలేహ్య చోష్యంబు లను 

చతుర్విధాన్నంబులం గురియుచుండె. లోకపాల సమేతు లై న సకలజనంబు 

లుపాయనంబులు దెచ్చి యిచ్చుచుండిరి. ఇటి పరిపూర్ణ విభవాభిరాముం డె 
కు ణి ల 0 

యధోకజ సేవాపరాయణుం డగు పృథుచ్యకవ రి యేకోన శతాశ్వ మెధంబులు 

సన్మేధంబునం గావించి నూజన యాగంబు నందు యజ్ఞ పతి యెన పుండరీ 

కాక్షుని యజింపుచుంశం దదీయ సర మోత్సవంబు సహింపం జాలక. 511 

. అమరేందు(డు ఘన రోమో, దము (డై పాషండవేష కలిత తిరోభా 

వమునం ద న్మఖపశువుం, (గమ మేది హరించి చనియె గగనంబునకుకా. 512 

అట్లు చనునప్పుడు. 5183 
ag) 

అనఘుం డగు నతిమహా, మునిచోదితుండగుచు.( బృధథుని పుతు(డు బాణా 

సనతూణీరధరుండై , యనిమిషసతి వెనుక( జనియె నతిదర్పమునకా, $14 

అట్లు చనిచని ముందట. 519 

యజ్ఞ సాధన పశుహరణుని వధియించు ధర్మంబునందు నధర్మ మనెడి 

బుద్ది. బుట్టంగ జేయ భూరి మాయావేషధారి మై యరుగు స్యుత్రాముం గదిసి 

నిలు నిలు మని యార్చి నిజ గుణధ్వని సేసి ఘన జటా భస్మాస్టి కలిత మైన 

మూర్తి. గనుంగొని మూర్తీభవించిన ధర్ముంబుగా బుద్ది. దలంచి యమర 

నాయకునిమీ(ద సాయక మేయ. జాల 

కున్న6 గను6ంగొని యతి విద్వన్నుతుండు 

వై న్యజున కనె వాసపు వలను6 జూపి 

మనములోపల రోషంబు మల్లి డింప, 516 
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= విను మిత(డు యజ్ఞహంతయు, ననిమిష నికరాధముండు నగు నిం(ద్రు(డు గా 
వున నితని జయింపుము నీ, వని ముమ్మాజుచ్చరింప నవై షన్యజు(డుకా. $1? 

వినువీథికా జను దేవవల్లభునిపె వీరుండు (గోధాంతరం 
గ నిరూఢి౯ా మృగరాట్కి_శోరము మహాగంధద్విపేం(ద్రంబు మీ 

దను లంఘించు విధంబునం బడిన నాతం డళ్వ చౌర్య్యైక నా 

ధనరూపంబును నశ్వము౯ా విడిచి యంతర్జానముం బెొందినకా. 518 

నీరు (డు పృథుభూపాల కు, మారు(డు నిజ యజ్ఞపశువు మజలం గొని దు 
ర్వార బలు డగుచు జనకుని, భూరి సవనరాజ పుణ్యభూమికి వచ్చెకా. 10 

అ య్యవసరంబున నచ్చట నున్న పరమర్షి పుంగవు లతని య దృుతకర్మంబు 
గనుంగొని, యాశ్చర్యంబు నొంది, యతసికి జితాళ్వుండను నన్వర్థ నామంబు 
వెట్టయున్న సమయంబున, 520 

మజీయును దేవతాపతి తమఃపటలంబు జనింపంజేసి యె 
వ్యరు( దను6 గానకుండ ననివారణ( గాంచనపాళ బద్ధ మై 
సురుచిర యూపదారు పరిళోభిత మైన హయంబు( గొంచు? జె 
చ్చెర వినువీథి నే బుషి(పవరుం డగు నతి సెప్పినకా, ఫ్?! 

విని పృథు భూవరతనయు(డు, ఘనబలమునం జని కపాల ఖట్వాంగము లో 
లిని ధరియించి రయంబున(, జను నిందుని( గాంచి నొంపజాలక యంతకా. 59 
[క్ర మ్మజ నత్రిచే( దెలుపంగాంబడి వె ౨ న్యతనూభవుండు రో 

షమ్మున( దోంక. (దొక్కిన భుజంగమపుంగవు( బోలి యుగు. తై 
య మ్మరి6బోసినం గని సురాధిపు( డెప్పటియట్ల పాజె న 
శ్వమ్మును రూపముకా విడిచి చాల. దిరోహితుల డై రయంబునకా. 528 

అట్లు చనినం బశువుం గొని మజలి య వ్వీరోత తముండు పితృయజ్ఞ శాలకుం 
జనుచెంచె నంత. 524 

హరిహయుం డధ్యరహయ రక్షణార్హ మె మించి రై కొని విసర్షించినట్టి 
భూరి యమంగళభూత మాయారూపములను ధరించిరి మూఢజనులు 
పాషండచిహ్నముల్ పరంగుట వారలు జగతిపై నగ్న వేషములు గలుగు 
జై నులు భూరి కాషాయవస్ర్రంబులు ధరియించు బౌద్దులు( దగ జటాస్టి 

. భ స్మధారులు నె న కాపాలికాదు 
చా 

అనంగ వెలసిరి తోకంబులందు(6 జాల. 

దల6ప ధర్మోపమం బనందగు నధర్య 

మందు నభిరతి వొడమిన యజ్ఞజనులు, ~~ క 



రీ 

కు. 

న్ 

897 

తదీయచిహ్న ౨బులు పారంపర్యాంబుగా ధరియింసం డొడంగిరి.త ద్వ్భృృత్తాంతంబు 

భగవంతుం డె న సృథుచ్మకవ రి యెజింగి, కుపితుం డె యుద్యతకార్యుకుం 
Qa — QQ 

డగుచు నిం(దునిమీ(చ బాణంబు సేయ నుద్యమి౩చిన, బుతిషక్కు.లు శక 

వధోద్యు కుండు,నసహ్యరంహుండునె న పృథుచ్శకవ రిం గనుంగొని యిట్లనిరి. 
చి యి 0 ౧౧ 

జననాయక 1 యజ్ఞములం, దనుపమ విధిచోదితంబు లన(దగు పశుబం 

ధనహింసల కా కితరుల, ఘన దీక్షితునకు వధింప( గాదం(డు బుధుల్, 527 

కావున నీ విపు డింద్రవధోద్య|ోగం బుపసంహరింపుము. భవదీయ ధర్మవిరోధి 

యైన యిం[దుని. 528 

. జనపాల! వీర్యవంతము, లన(దగు మంత్రముల చేత నాహ్వానముచే 

సిన నత డిచటికి వచ్చును, జనుదెంచిన యమరవిభువి సరభసత దగకా. $29 
ధృతి చెదర (బట్టి శిఖి కా, హుతి6 గా వేల్చెదము దాన నుర్వీవర! నీ 
వితత మహోహత వీర్యో, న్నతు( డై చెడిపోవు నమరనాథుం డంతకా. 5980 

+ అని పృథు నివారించి, బుత్విగనంబులు కుపితన్వాంతు లె హ సంబుల (స్తు 
లు షి ఆవాల 

(క్సువంబులు ధరించి వేల్పు సమయంబునం జతుర్ముఖుండు చనుదెంచి, బుత్వి 

క్క్కులం గనుంగొని యి ట్ల నియె. యజ్ఞ ంబులందు యజింపంబడు దేవత లెవ్వని. 

యంశంబు, లెవ్వండు యజ్జ నామకం బగు భగవదంశం బగు నట్టి యిం[ద్రుండు 

మీచేత వధార్లుండు గా డితండు భగవదంశసంభవుం డగుట నీ యజ్ఞకర్మ 

విధ్వంసనెచ్చుం డై గావించు ధర్మవ్యతికరంబులు చూచుచుండవలయుం గాని ' 

(ప్రతీకారంబులు క _ర్రవ్యంబులు గావు. *(ఈ పృథుక్షీర్తి యగు) వృథునకు 

నెేకోనశతం బగు నధ్వర(ప్రయోగఫలంబు సిద్దించుం గాక యని పృథుచ[క్రవ రికి 

ని ట్రనియె,. 

. మనుజేంద్ర! మోక్షధర్మము నెజింగిన నీకు సవనముల్ నేయుటచాలు మజియు 
నేవిధంబున నై న దేవేంద్రు మనమున. గైకొని రోషంబు గదురకుండ 

వర్తింపవలయును వాసవుండును నీవు పూని సుళ్లోకులు గాన మీకు. 

మంగళం బగుగాక మానవనాథ! నీ చిత్తంబులోపల( బింత(6 దొజఈగి 

+ ముంచి మద్వాక్యముల నాదరించి వినుము: 

దై వహత మగు యజ్ఞ ంబు( దగిలి నేయు 

కొజకు భవదీయచి త్తంబు గుంది రోష 

కలుషితం బన నజానకలిత మగును. ఫ్ల్రిలి 
వ దాః 

తా. ప. [పతులలో లేదు. 
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వ. భవదీయ య్ జ్ఞైహాననార్థం బశ హారణుం డె న యిర్మద్రుండు (దేవత లలోనం 

దురా(గహుం డః టం జేసి యత నింత నిర్మింపంబడి చిత్రాకర్షకంబు లై. నయీ 

పాషండ ధర్మంబుల వెత ధర్మవ్యతికరంబు గలుగు6 గాన సీయజ్ఞంబు చాలిం 

పము. అని మతటియు ని బ్రనియె. SpE 

కీ, +అదిగాక వినుము వేనాపచారంబున( బూని విలు పంబు లై నయట్టి 

యలఘు నానా సమయానుధ ర్యంబుల c బరిపాలనము సేయ. బర గి వేను 

దేహంబువలనను దివిరి జనించియున్నాండవు నారాయణాంశ జు (డవు 

గావున నీ వీశ! కలిత (పపంచంబు పుట్టిన 'తెజ6గు సబుద్ది 6 దలంచి 

కే. యెవరిచే నేమిటికి సృజియి౨ప( బడితి 

ల సంక క్ | వట్ట యా (బహ్మసంకల్స మవనినాధథ! 

తప్పకుండంగం బాలింపు ధర్మ గతిని 

జారుశుభమూ ర్తి! యో పృథుచ[కవరి! లీ 

వ, అని మణియు నిట్లనియె, ఉపధర్మమాతయు౦ [బచండ పొషండమార్షంబు నైన 

యా యిం నకృతంబగు మాయను జయింపుము. అని వనజసంభవుం డానతిచ్చినం 

బృధథుచ(క్రవ_రియు( దదాజ్ఞాపితుం దై 'దేషేంథద్రునితోడ బద్దసఖ్యుం డయ్యె, 

అంత నవభ్యాథానంతరంబున, గ్లీ్ 

చ, సురుచిర లబ్బదక్షీణల సొంపున6 బొంపిరివోయి భూసురుల్ 

వరుసగ పెక్కు. దీవెన లవారణ నిచ్చిరి సర్వదేవతల్ 

భరిత ముదంతరంగముల( బాయని వేడ్క. వరంబు లిచ్చి రా 

నరవరు( డన న వై న్యునకు నందితకీ రికి బుణ్యమూ ర్రి రి కికా. స్రీ | 

వ. అంత నచ్చటి జనంబు లి టనిరి. 597 
గా 

తే. అనఘ! నీచేత నాదృతు వెరి సర్వ 
యి 

జనులు మటీ దానమానోపచారములను 

బితృ సుదేవర్షి మానవవితతి పూజ 

నొంది సంచిత మోదంబు నొందె నయ్య! 598 

of Bs sgt తా. ప. (పతులలో( గానరావు. గీతము మా(తము కలదు. 
పాదములకు బదులు, ఈ (కడి వచనమున న్నది. 

భివదీయ యజ్ఞవాంణార్థం బవ్టహరుం దైన యిం(దునిచేత నిర్మింపబడి మనోహరంబులై యౌ 

షండధ గ్రంబులన్ పరిపాలనము సేయకొఅకై వెనదేహంబువ వలనకా ద్రివిరిజనియించిన చారునారా 

రమ ంకదుడన గావున నీవు ఈ కలిల [పపంచంబ 

1. 

ఏ పుట్టిన తెజంగు నీ బుద్ధిదలంచి (చ-ట,త.జ, డ.) 

) కావున నీ నరకలిత లోకంబున...... 

చ 

కావున నీ విళకలిత లోకంబన. బుట్టి తెజంగు (వా 

(తం, వా.) 
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థి 

అధ్యాంయయు — ౨౦ 

వ. అని పలుకు సమయంబున యజ భోక్రయు, యజ్ఞ విభుండును, భగవంతుడును 

న న సర్వేశ్వరుం డిం(ద్రసమేతుం డె యచ్చటికిం జనుదెంచి యా పృథున 
యా యా 

కిట నియె, 589 

= యాగంబున నారాయణుండు |ససన్నుం ఆ పృధథుచకవరి నను,గహించుట :- 

క, జనవర ! భవదీయం బై , జననుత మగు నశ్వమేధ శతమున కిపు డీ 

యనిమిషవతి భంగము చే, సినకతన కమాపణంబు నేసెడిం గంహే? 540 

వ. కావున నితని క్ష్రమింపుము. సత్పురుషు లగువారు దేహాభిమానులు గాకుండుటం 
జేసి భూతంబులయొడ (దోహం బాచరింపరు. ఆ ట్ల గుటంజేసి నీవంటి మహో 

తులు దేవమాయా మోహితు లై పరోపతాపంబులు సేసిరేని దీర తరం బె న 

వృద్దజన సేవ వ్యర్థంబు గాదె? "అదియునుం గాక యీ శరీరం ః బవిద్యా కామ 

కర్మంబుల చేత నారబ్దిం బని తెలిసిన పరమజ్ఞాని యీ దెహంబునందు ననుష క్తుండు 
గాకుండుట *( సహాజం బన ) దేహోత్పాదితంబు లై. అన గృహ దారాదుల 

యందు మమత్వంబు లేకుంటం జెప్ప నేల ? ఇట్టి దేహంబునందున్న యాత్మ 

యేకంబును, శుద్ద స్వరూపంబును (స్వయంజ్యోతియు) నిర్గణంబును, గుణాశ 
యంబును, వ్యాష్యవ్యాపకంబును, నసంవృతంబును, _ సాక్షిభూతంబును, 

(నిరాత్మకంబును నగు.) దీని దేహంబునకంచటె వేజుగా నెవ్వండు దెలియు 

వా(డు మత్సరుండగుటం జేసి దేహధారియై యుండియు ద ద్దుణంబులం బొరయక 

వర్తించు. మతియు నెవ్వండేని స్వధర్మాచార పరుండును, నిష్కాముండును, 

(శద్దాయు క్రుండును నె న న్నెల్ల ప్పుడు భజియించు నట్టివాని మనంబు (క్రమం 

బునల(బసన్నం బగు, అట్లు (ససన్న మననుండును ద్రిగుణాతీతుండును సమ్యగ్గర్శ 

నుండు నైన యతండు ( మదీయ సమవస్థానరూప శాంతి నొందు. ) ఆది యు 

రై వల్యపదం బనంబడు. కూటస్థం బైన యా యాత్మ యుదాసీన భూతం 

,బినను, దీని (ద్రవ్య జ్ఞాన కియా మనంబులకు నీశ్యరుంగా నెవ్యండు దెలియు, 

వా(డు భవంబు నొందకుండు. ఈ సంసారము ద్రవ్య (కియా కారక చేతనాత్మకం | 

బగుటం జేసి (పభిన్న దేహో పాధికంబు గావున. బ్రా పంబులై న యా పత్సంపదల 

యందు మత్సరు లైన మహాత్ములు వికారంబు నొందరు. కావున నీవు సుఖ 

దుఃఖములయందు సమచిత్తుండవును, సమానో తమ మధ్యమాధముండవును, 

జితేంద్రియాశయుండవును నై (వినిష్పాదితాఖిలామాత్యాది సంయుతుండ వై 

యఖిలతోక రక్షణంబు సేయుము. అని వెండియు నిట్లనియె. 041 
రుం NINDS 

* తా ప, (ప్రతులలో లేదు. 
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పార్టివోత్తములకు (బజల రక్షించుట పరవమధర్మం బగు నరవరేణ్య ! 

ధరణీశులకు( బజాపరిపాలనంబున బూని లోకులు సేయు పుణ్యమందు 

షషాంళ మర్దిని సంప్ర మగునట్లు ప్రజల? (ట్ర వోవని రాజు (ప్రజలచేత 

గాన నీవును విపవరానుమతము 

సాంపదాయిక విధము నె జరుగు ధర్మ 
యా 

మహిమ ( చేపట్టి యర్థకామముల( జెందు 

సమత న మ్మూ(టియందు నాసకి లేక. 

ఇ పవ్విధంబున,. 

జనులకు ననుర కుండ వె, జననాయక ! నీవు ధరణి సమచి త్తుండవై 

యనయము(6 బరిపొాలించిన, సనకాదుల 6 గాంతు వాత్కసదనమునందుకా. 

ఆని వెండియు ని ట్లని యానతిచ్చె. 
య 

భూవర! యోగ తపో మఖంబులచేత( గె కొని సులభుండు గాని యేను 

సమచి త్తు లైన సజ్జనుల చిత్తంబుల వర్తింపుచుం డెడి వాండ నగుట. 

జేసి తావక శమ శీల విమత్సర "కీ ర్తనముల వశీకృతు(శ నైతి 

నేను నీ కొకవరం బిచ్చెద వేండుము నావుడు విని మేదినీవరుండు 

లోకగురుం (డైన య ప్పుండరీకనయను( 

డానతిచ్చిన మృదు లలితామృతోప 
మాన వాక్యము లాత్మీయ మ స్పకమున( 
దాల్చి సమ్మోద చిత్తు డై ధరణివిభు(డు, 

తన పాదములకు భరకికా, విచతుం డె యాత్మకర్మవితతికి లజ్జం 

42 

948 

944 

945 

946 

దనరుచు నున్న నురేందుని (౧ గను6గొని సత్చే9మ మొదవ6 గౌంయిట'6 జే ర్చె౯ా. 

ఇటు గొౌ6గిటం జేర్చి గత ద్వేషుం డె యున్న యనంతరంబ. 
య QC 

భగ వంతుండును, విశ్యరూపకు (డు నె భాసిల్లు న విషు డా 
| ౬ (32) ణి 

జగతీనాథ కృతార్చనానతుల ఇ సంపత చేతస్కుండుకా 

త్ 5 అక అల షి న నిగృహీతాం(ఘి సరోరుహ ద్వయు(డు నై నిల్చె౯ (బయాణాభిము 

ఖ్య గరిషాత్మకు( డయ్యు నా పృథునికై 6 గారుణ్య మేపారగకా, 
అ ర 

1. గుణములచే వశీకృతు(డ నె తి (చ. ట. త* డ. ద, ) 

048 

§49 
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వ. 

తొ 

ఇట్లు తనమీంది యను[గహంబునం జేసి విలంవితుండగుటయు న య్యాదిరాజన్యుం 

డెన పృధుచ|క్రవ రి య మ్ముకుందసందర్శ నానందబాష్పజల బిందు సందోహ 
యా అణాల 

కందళిత నయనారవిందుం డై య వ్విభుమూరర్తిం గనుంగొని, గనుంగొనలేక 

గద్గదకంఠుండై పలుకలేక యుండియు నెట్టకేలకు( దన హృదయంబునన దేవుని 

నుపగూహనంబు గావించి, త న్యూ రి ధరించి కన్నులం దొరంగు నానందబాస్పం 

బులు దుడిచికొని, విలోకనంబు నేయుచు నతృ ప్ప దృగ్గోచరుండును, గరుడ 

స్కంధ విన్య సహ సుండును, వసుధాతలసిత పాదకమలుండును నె యొప్పు 
—_ అవా ళు యు 

నాదిపురుషున కి ట్రనియె. 550 

వరదా! యీశ్వర ! విను స, త్పురుషు (డు దేహాభిమాన 'భోగ్యములకు నీ 
వర మెట్లు గోరు? నిహసుఖ, వరములు నారకుల కైన *వజల వె? చెపుమా1155 

ఘన మగు దేవ! యీ వరమె కాదు మహాత్మక ! వా గ్వినిర్లతం 

బన(దగు తావకీన చరణాంబుజ చారు మరందరూప మై 

తనరిన కీర్తియున్ విని ముదంబును బొంద(గలేని మోక్ష మై 

నను మది గోర నొల్ల నఘనాళ 1 రమేళ 1 సరోజలోచనా ! కర్రి 

అది గాన. బద్మలోచన !, సదమల భవదీయ ఘనయశము వినుటకు నై 

పదివేల చెవులు కృపని, కిమ్మదియే నా యభిమతంబు నగును ముకుందా ! 569 

అనఘ ! మహాత్మ వా గళిత మెన భవ త్ప్నదపంకజాత సం 
౧ ర్లు 

4 అ అశ అవ 
జనిత సుధాకణానిలము సక్క (గ విస్మృత తత్త్వమార్ష న 

_ర్తను లగు దుష్టయోగులకు( (గ్రమ్మజ6 దత్త్వము( జూప. జాలు గా 

వున నిది దక్క నన్యవర మొల్ల 6 బయోరుహప(త్రలోచనా ! గర్ 4 

. వినుత మంగళ యళోవిభవ ! సర్వేశ్వర ! యిందిర గుణ సంగహేచ్చ. జేసి 

యే నీదు శివతరం బై న సత్కీర్తిని నర్జిమై.వరియించె నటికీ ర్తి 

చతుర సత్పురుష రసం గతము గలుచునుండ ధృతినెన్వండేని యాదృచ్చికమున( 

జేసియు నొకమాటు చెవలార విన్నవా డనయంబును గుణద్దా( డయ్యెనేని 

. విరతి, నేరీతి. బొందును? ధరణి బశువు 
1 దక్క-( దక్కిన తద్ జ్ఞుండు దనుజ భేది ! 

కాన నుత్సుకమతి నై న.యేను లక్ష్మి 
కరణి నిన్ను భజింతు నో పరమపురుష ! గ్ర్ర్ 

1. భోగములకు (వా. తం. వా.) 2. “వరలునె (హ) శి. ఇదియే నా యభిమతంబు లెసంగు 
ముకుందా (వహ 4. జనితనుధా కణానీలవళంబున '(క. ఐ.) క. కలిత, (హ) 6. సంగమము (హి) 

[29] 
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ఇట్లు భవదీయ నేవాతత్పరుల మైన యిందిరయు నేను నేక పదార్థాభిలా షంజేసి 

స్పర్గమాను లగుచున్న చూ యిద్దజీకిని ( బర్యాయ సే వంజేసి కలహాంబు లేకుండ ని 

మ్మట్లుగాక భవదీయ చరణసరోరుహ నేవాసక్త మనోవిసారుల మగుటంజేసి 

నేను నేన మున్ను భజియింతు నను తలంపుల గలహం భై ననుం గానిమ్ము 

దేవా! యని వెండియు ని ట్ల నియె. 550 

. జగదీశ ! దేవ యుష్మ త్పదకె ౦కర్య పరత. దనర్చు సాగరతనూజ 
యై 

కృత్యంబునందు నకిల్చిషబుద్ది నేం (బ్రతి. గోరుట జగన్మాత యైన 
యా రమాసతితోడి వై ర మవళ్యంబు గల్లు నై నను దయాకార |! నీవు 

దీనవత్సలు (డవు గాన స్వల్పం బెన నధికంబు సేయుదు వటు గాన 
యి ౧౧ 

భవ్యచరిత ! నిజస్వరూపంబునందు 

నధిరతు(డ వెన సీవు న న్నాదరించు 

పగిది నిందిర నాదరింపవు మహాత్మ! 
భ_కృజనలోక మందార ! భవవిదూర ! గ్ 

ఇ ట్ల గుటం జేసి సత్చురుషు లై నవారలు నిరస్త మాయాగుణ కవి భ మోదయంబు 

గల నిన్ను భజియింతురు. వారలు భవ త్పాదానుస్మరణ రూపం బెన (పయో 
Ce 

జనంబు దక్క నితర (పయోజనంబుల నెజుంగరు. దేవా + సేవకజనంబులను 

వరంబులు వేయడు మని జగద్విమోహనంబై న వాక్యంబుల బలుకుదువు. అట్ట భవ 

దీయ వాక్యతం త్రీనిబద్దులు లోకులు గాకుండిరేని ఫలకాము లె కర్మం౦ంబుల 

నెట్టు లాచరింతురు ? ఈశా ! భవదీయ మాయావిమోహితు లై జను లేమి 

కొరణంబున నీకంటె నితరంబులC( గోరుచుందురు?ఇట్ల గుటంజేసి తం (డి దనంతన 

వాలహితం బాచరించు నట్లు మాకు నీవ హితాచరణం బాచరింప నర్షుండ వని 

పలికిన *(యాది) రాజరి యెన పృథుచ(క్రవ రి యరవంతంబులె న వచ నంబులు 
aa par @ యి 

విని (విశ్వ(ద్రష యగు) నారాయణుండు సంతుషాంతరంగుండె * (యిట్ల నియె. 
-_ 6 యు షి ne; 

ఓ మహారాజ! చెవపేరితుండ వె నాయెడ నిటి బుది కలుగుటం జేసి 
Q__ QQ లు @ 

యచంచల మగు భక్తి వొడము. దానిచే దు స్తరం బగు మదీయ మాయం 

దరింతువు. సీవు నాచే నాదిష్షం బగు కృత్యం బ(ప్రమ తుండ వగుచు నాచరించిన 

సకల శుభంబులం బొందుదువు. మదీయ భ_క్షజనంబులు స్వర్షాపవర్ష నరకంబులం 

దుల్యంబులు గా నవలోకింతురు. కావున నీ యధ్యవసాయంబు నట్టదియ. 

మజియు, మదీయా దేశంబున దు స్త్యజం బగు రోషంబును ద్యజించి నాయెడ 
ప టబ మ ప స 

1. సముదయంబులి (ప్రా * తా. ప. (ప్రతులలో లేదు. 
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భ క్రిసలిపి తివి గాన నిదియె నాకు బరమార్హణం బగు. ఆని యఖినందించి యను 

(గ్రహించి యతండు గావించు పూజలు గె కొని గమనోన్ముఖుం డయ. 

అ యకివనరంబున. రస్ 

నర సిద్ద చారణ సురముని గంధర్వ కిన్నర పితృ సాధ్య పన్నగులును 

నథిలజన౦బులు హరిపార్శ్వవర్నులు నానందమగ్నాంగు లగుచు వేడ్క 

యజైశచింతనుం జైన యా పృథువుచే సత్కార ముల. బొంది సమ్మదమున( 

జనిరి నిజాధివాసములకు భగవంతు. డైన నారాయణుం డచ్యుతుండు 

దగ నుపాధ్యాయసహితు( డై తనరు పృథుని 

విమలవముతు లయి చూచుచు నమరవరులు 

దన్ను ఆయ జయక లిత శబ్దముల బొగడ 

జనియె నప్పుడు వై కుంఠ సదనమునకు. Dy 

అధ్మాంయ యు - 9౨9 

. అంతం బృథుచక్రవ ర్రియు నింద్రియాగోచరుం డయ్యును దర్శితాత్ముండు, దేవ 

దేవుండు నై న వాసుదేవునకు నమస్కరించి, నిజపురంబునకుం జనుదెంచు సమ 

యంబున, మౌక్తిక కుసుమమాలికా దుకూల _ స్వర్థతోరణాలంకృతంబును, 

లలిత సు గంధధూప విలసితంబును, రత్నమయ రంగవల్లి కౌ విరాజితంబును, ఫల 

పుషృ లాజాక్షత దీపమాలికా స్తంభ పూగపోతాభిరామ (ప్రతిగృహ (ప్రాంగ 

ణంబును, మృగమద ఘనసార చందనాగరు వాఃపూర సంసి క్ర రథ్యావళీ 

విభాసితంబును, దరు పల్లవాభిళో భితంబు, నైన పురంబు. (పవేశించి, మండిత 

రత్నకుండల మణిమరీ చులు గండఫలకంబులం దాండ వంబులు సలుపం,బురకామి 

నులు కనకప్కాత్ర విరచితంబు లయిన యశేషమంగళ నీరాజనంబుల నివాళింప, 

శంఖ దుందుభి (పముఖ తూర్య ఘోషంబులును, బుత్విజ్ని కాయా శీర్వచ నంబు. 

లును జలంగ, వంది మాగధ జన సంస్తూయ మానుం డగుచు విగత గర్వుం డై 

యంత: పురంబు. (బ వేశించి యనంతరంబ. 560 

సమధిక “౫తి( బొరజన జానపదులచే6 దనరారు వివిధపూజనల నొంది 

రాజు సంతుష్టాంతరంగుండు (పియవర[పదు (డు నె వారల బహువిధముల (6 

బూజించె ని వ్విధంబున మహత్తృరము లై నట్టి కర్మంబుల నాచరింప్ప 

చును ననవద్య్వచెష్టుం డై మహ త్తము( డన నొప్పు నా పృథు మనుజవిభు(డు 

1. మతి (వహ. తం. వా.) 
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తే. మించి భూమండలమ్ము( బాలించి విశద 

యశము సర్వ ధరాచ్మక్రమందు నిలిపి 

చారు శుభమూ ర్తి రాజన్యచ|క్రవంర్తి 

_పరమమోచమున( బరమపదము నొందె. 561 

0౫ అని మై(క్రేయమహాముని, యనమఘుండు విదురునకు( జెప్పె నని కుకు. డభిమ 
న్యుని సుతునకు( జెప్పినతెజ6, గని సూతుండు సెప్పె శౌనకాదులతోడ౯ా. 582 

ఎవ పధథుచ కవ రి సభాసదులకు సదర్నము నుపదేశించి (బాహ్మణపశంన చేయుట :_- 

వ, ఆ బై జింగించియు వెండియు నిట్లనియె. ఇ వ్విధంబున నాదిరాజన్యుం డె న 

పృథుచకవర్త్హి యశేష గుణ విజృంభితంబును, నిర్లోషంబును, సత్పురుష 
సత్య్య్బూతంబును నెన యశంబును (బకటంబుగా( చేయం జాలు మె త్రేయుసిం 

యై QQ 

జూచి మహాభాగవతుం డైన విదురుం డి టనియె. 563 

రియా మునినాథ! విను సృథుజనపాల చంద్రు(డు సొబగొప్ప మేదిసీసురుల చేత 

రాజ్యా భి షేక సంపూజ్యు ( డై దేవతా గణముచే అబ్దార్హగుణుండు నగుచు 

వై ప్టవతేజంబు వలనొప్ప ధరియించి యర్ధి నె య్యే కర్మ మాచరించె 

నది నాకు నెటింగింపు 'మనఘాత్మ! యెవ్వని రూఢి గోదోహనరూప మైన 

తే. 2విక్ర మోచ్చిష్ట మై యొప్పి వెలయుచుండు 

కర్మమున నిప్ప రాజన్య గణము (బదుకు 

నట్టి పృథుకీ ర్తి *ధరలోన నతివివేకి 
తవిలి యెవ్వండు వినకుండు? ధన్యచరిత! 564 

క, నావుడు విని మె(త్రేయుం, డా ఏదురుని( జూచి పలికె నతివినయమునం 

బావనచరితు(డు పృథు (డు భధ, రావరనుతు డలఘుయ శు (డు (పమదం బలరణకా. 

సీ, రంగ దుత్తుంగతరంగ గంగాయమునా మధ్యమందు నున్నతి వసించి 

కె కొని (పొరబ కర్మ “సంఘముల బుణ్యకయార్లంబుగా ననుభవించు 
ర్త ఢి ® 

చును సర్వదేశంబులును దనయాజ్ఞ య్యప్రతిహత సత్రతాపమున( జెల(గ( 

బూనిసప ఇపములకు( దా నొక్క_ంన వెషవ భూసురావళికి. దక్కు 

1. అనఘాత్మ ! భూమియే. రూఢి గవాకృతి రూఢ యెవని (హ. తం. వా.) ౨. విక్రమో 

దేపయె యొప్పి వెలయు నట్టి (తం, హం) యద్వి(క్ర మోచ్చిష్ట మశేష భూపాః, లోకాస్సపాలా 

ఉపజ్లీవంతి కామ, మద్యాపి తన్మే వద కర్మ జశద్ధమ్ (21.10) శి. ధరవివేకైనవాండు (క. బ) 

4. క్షయార్థంబు నఖిల పుణ్యంబుల ననుభవింపుచును (హ) 
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శే, 

రయ 

ధరణి దక్కిన పజ కెల్ల దండధరుని( 

బోలి వ రింపుచును గొంతకాల మరుగC 

దవిలి యొ కనా(డు దిర్హస్యత్రంబు చేయ 

నరి గె కొని దీక్షితుం డయ్యె నందు. 566 
థ — 

రాజబుషి చేవబుషి పితృ _బహ్మబుషులు 

జనవరుని చేత విహితపూజనము లొంది 

సమధికె శ్వర్యగతి నున్న సమయమునను 
బిరశుభాకారు( డా రాజశేఖరుండు, 567 

. ఉన్నతోన్నతుండు సము త్తుంగభుజు(డు సన్మహనీయతర ళోభమానముఖు (డు 

చారు సంఫుల్ల కంజారుదేక్షణు (డు సునాసాపుటుండు మందస్మి తుండు 

వక్రసూక్క స్నిగ్గ వర సీలకేశుండు కమనీయరుచి కంబుకంధరుండు 

సుభగ విశాల వక్షోండును ద్రివశీశోభిత మధ్యభాగుండు పృథునితంబ. 

, మండలుండు నావ_ర్రసమాన నాభి 

వివరు (డును గాంచన స్తంభ విలస దూరు 

రాబితుండును  నరుణచరణు (డు లలిత 

నవదుకూలో త్తరీయు ( డున్నతయశుండు. ర్[్ర0 

. మజియు నియమనిమి త్తంబునం బరిత్య క్రభూషణు6 డగుటంజేసి వ్య క్తాళేష. 

గా త్రశ్రీకుండు, కృష్ణాజినధరుండు, (శ్రీమంతుండు, కుశహస్తుండు, కృతోచి 

తుండు, శిశిర స్నిగ తారాతుండు నెన పృథుచకవ ర్తి సభామధ్యంబున 
డు యి క్ 0D 

తారాగణమధ్య భాసితుం డగు సుధాకరునిం బోలి వెలుంగుచు లేచి నిలుచుండి. 

సదస్వ సంతోష దాయరంబులు, చ్నితపద విరాజితంబులు, (పసన్నంబులు, 

పరిశళుదంబులు, గఎఖీరారంబులు, నవ్యాకులంబులు నె న భాషణంబుల నిట్ల నియె. 
థి య యా గ 

* విను6డీ సభ్యులు ధర్మము, ననయము నెటు (గంగ గోరునట్టి జను(డు దా 

దన తలపున గల యర్థము, జను నెజింగింపంగ ధీరసత్పురుషులకుకా.5 70 

* ఏను నీ తలోళవితానంబు లెల్లను శాసించి భూూపజా సంతతులను 

దత్త ద్విహితవృ తి దానంబులను జేసి రక్షింప వివిధమర్యాద దప్పి 

పోకుండ నిలుపుట కి కమలజుచే నియోగింపంబడితి ని ట్రానరియుంట 

నట్టి (పజాపాలనా ద్యనుష్టాన వశంబున( (బ్రాక్కర్మసాకి యీశళు( 
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శిరా 

(శ్రీమహాభాగవత్రము 

డెట్ట వానికి సంతుష్న నెస(గుచుండు 

నట్టివానికి నేలోక మం|(డు బుధులు 

'కామదుఘమై న యట్టి లోకంబు నాకు 

సరవి గలుగు ననుష్టానపరు(డ నగుట. 571 

ఇట్లు (ప్రజల ధర్మంబులయందు ననుశాసింపక యర్ధకాముం డై వారివలన నషు 

నంబులు గొనెనేని వారల పాపంబు దనకు( (బదాపింపం దేజోహీను(డై కా 

విభుండు చెడుం గావున *( భూసతిహితార్థంబునకు స్వార్థంబునకు ) నసూయా 

రహితు లై (పజల వాసుదేవార్పణ బుద్దింజేసి ధర్మం బాచరింపవలయు. ఇదియ 

న న్న న్ముగహించుట. ఆదియునుం గాక (పితృ దేవర్షి తుల్యు లగు మీరలను 

మోదించి) కర్రయు ననుశాసకుండు( ననుజ్ఞాతయు నైన) నాకు( బరలోకంబున 

నేఫలంబు గలుగు నట్ట ఫలంబునకు సదృశం బైన కర్మం దాచరింసవలయు. 

ఆపైన సంతోషంబు నొందుదు. అనిన వార లా రాజేం(ద్రున కి ట్లనిరి. 572 

జననాయక + (ప్రజ లిరవొం, దిన ధర్మము లెల్ల వాసుదేవార్పణ బు 

ద్దిని( జేయవలయు నంటివియనయము న వ్వాసుదేవు( డన6 గల6డె! మహిజ. 

*ఆన విని వారికి మనుజేశు. డను నర్హతములార ! వినుండయ్య ! తవిలి మీరు 

యజ్ఞాధిపతి మైన యఖిలేశ్వరుండు గొన్ని మతముల గలండు ధీమంతులార 1 

యైన మీరలు నందుకు వి(ప్రతివ త్తి కొగల్లుట నుపపన్న మరయ 

గాదంటిరేని యా ఘనునిచే రచిత మై కాంతిమంత మగు జగంబు గాన. 

బడుచునున్నది యిట్టి (పపంచ రచిత 

కర్మవె చిత్ర్య మ మ్మెటి గలుగకున్న 

ఓనమర దది త్ర దుకు లుపపన్నములు గావు 

కాన న వ్వాసుదేవుండు గల(డు మటియు. ర్74 

అదియనుం గాక యీ జగదె్యచిత్యంబు క రయెన యీశ్యరుండు లేకున్నం 
~ ద అమి యు 

గర్మవశంబునం జేసి యుపపన్నం బగు నంటిరేని. త్ 75 
యయ య 

* తా. ప. (ప్రతులలో లేదు. 1. కా మదుఘ మై నయట్టి లోకంబు నాకు (హ. తం. వా) 

ల. అనిన వారికిని జనాధిపుండను నర్హ (హ ఫ్, గల్గుటను (బస న్నమరయ (హ. తం. వా.) 

4. నది తదీయోక్తు లును (పసన్నములు గావు (హృ; అమర నది తదుకులు( (బస న్నములు గావు 

(హ. తం. వా ) 
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సీ పూని పియ(వ్ర తో తానపాద (ధువ మనుల కస్మ త్పితామహు( డనంగ. 
దగు నంగిమేదినీధవునకు మజియును వినుతి కెక్కిన పృథివీపతులకు( 
బద్మసంభవ భవ (పహోద బలిచ|క్రవ రి (ప్రముఖ భాగవతుల కర్తి 

య అతి (థు 

వర్గ సుస్వరాపవర్షంబులకు ననుగత కారణుం డన ఘనత కెక్కి 
౧ ౧) N 

హీను లగు మృత్యు దౌహ్మితు. డైన వేన 
యా 

ముఖ దురాత్ములు ధర్మవిమోహితులును 

దక్క-6 తక్కినవారికి. దా6 *షేబపన్న 

వరదు(డై యిచ్చు నభిమతావణల నతండు. 576 

ఇట్టి విద్వదనుభవంబున భువనహితుం డగు వాసుదేవుండు లేండనుట యుప 
పన్నంబుగాదు, అదియునుం గాక. DTT 

. భూరి తపోభిరామ *మునిపూజన మెవ్వని పాదపద్య నే 

వారతి వృద్ధి బొంది యనివారణ( బూర్యక భవానుసార సం 

సార మహో (గ తాపము భృశంబుగ. బాపంగ నోపుం ద త్పదాం 

భోరుహజాత దేవనది( బోలి యశేష మనోఘహారి మై. 578 

మజీయు, 579 

అనుపమభ క్రి నవ్వని పదాంబుజమూలము మందిరంబుగా 

ననయము. బొందు వా(డు నిహతాఖిల భూరి మనోమలుండు స 

ద్వినుత విర కి బోధ ధృతి *వీర్య విశేష సమన్వితుండు దా 
నన6 దగి భూరి సంసృతి మహత్తర దుఃఖము నంద డెన్న6డున్. 580 

నారాయణుండు జగదా, ధారుం డగు నీశ్వరుండు దల(ప నతనికికా 

లే రెందు సములు నధికులు, ధీరో _తము( డతడు నద్వితీయుం డగుటకా. 50! 

అదియునుం గాక. స్82 

. కర్మవళంబునం జగము గల్గును హెచ్చు నడంగు నన్నచో( 

గర్మము బుద్ధి జూడ జడకార్యము గాని (పపంచ కల్పనా 

కర్మమునందు( గర్త యన 6గా విలసిల్ల (గ (జాల దీ జగ 

త్కర్మక కార్యకార ణము గావున నీశు(డ్లు విష్ణు డారయకా. 588 

- కావున మీర ల వ్వాసుదేవుని నధికారానుసారంబున నిశ్చితార్థఫలసిద్ది గలవార 
a అప క అద లై మనో వా కాయ కర్మంబుల నిష్కపటవృ తిం దగిలి వినుతి నతి పరిచర్యా 

మా 

1. (సన్న (హ) 2. పూజ్యము లెవ్వని (చ. జ. డ.) కి. భవానుబంధ (ట. జ.) ఉ. వీర్య 
ఇ 

వి శేష మనీష వంతుడుకా (క. చ.ట. లత. బం) 
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రా 

శ్రీమహాభాగవత్స 

పూర్ణకంబుగా( గామదుఘంబు లైన యతని పాదపంకజంబులు భజియిం పుంక, 

అదియునుం గాక. 98 

రూఢి నీశ్వరు(డు స్వరూపంబునంజేసి పూని విశుద్ద విజ్ఞాన ఘను (డు 

నగుణుండు వె నం దా నరయని కర్కమార్గమునందు దీహ్యాది (ద్రవ్యములన్స 

శుక్తాది గుణము విస్ఫుర దవఘాతాది స(త్రియలును మంత్ర సంచయంబు 

సంకల్పమును యాగసాధ్య మైనట్టి యఖండోపకారంబు ఘనపదార్గ 

ఎజి కి యు మతి జో్యతిష్టోమ సంజ్రక మ్ము 
lr, ల ర్న 

నను ననేక విశేష గుణతను మెజయు 

నటి యధ్వరరూప మె యఖిల జగము 
యట వ 

నందు ననిశంబు (ప్రఖ్యాతి నొందుచుండు. 85 

ఆదియునుంగాక దారుస్టితం బై న యనలంబు త ద్దారు గుణంబు లై న దైర్య 

వ(క్రతాాదిక౦బుల ననుసరించు చందంబున నవ్య కంబును, దత్ క్షోభకం వైన 

కాలంబు, వాసనయు, నదృష్టంబు నను కారణంబులం బుట్టిన శరీరంబునందు 

విషయాకారం బై న బుద్ది నొంది, త ద్విషయాభివ్యంగ్యం బై బె న యానంద 

స్వరూపుం డగుచు క్రియాఫలంబున. (బసిద్దియు నొందు. అని చెప్పి వెండియు 

నిట్లను. మదీయ జనంబు లీ మేది నీతలంబున దృఢ(వ్రతు లై యజ్ఞ భుగీ శ్వరుం 

డును, గురుండును నై న సర్వేశ్వరుని హరిని నిరంతరంబును స్వధర్మయోగం 

బునం బూజింపుచున్నవారలు (వారు న న్నాశ్చర్యకరంబుగా నను_గ్రహించు 

వారు, అని హరిభక్తి రతు లైన య మహాత్ముల నుతియించి వెండియు 

నిట్లనియె. 586 

మ. వర సంపద్విభవ (ప్రతాప మహ దై శ్వర్యంబులుం బొల్చు సీ 

ల 

ధరణీనాథుల తేజ మంచిత తపో దాంతి క్షమా విద్యలం 

గర మొప్పారు ధరాసుపర్య హరిభ క్త (శేణులం దెప్పుడుం 

ధరలోనం (బభవింపకుండు నని య ద్దా(తీవిభుం డి ట్లను.. 587 

ఆరయ (గ నే ధరామర పదాంబుజ రేణువు లర్లి(దాల్సి య 

ప్పరమ పురాణపూరుషుండు (జ్రాహ్మణదేవు(డు నై నయట్లి యీ 
శ్వరుండు *సదానపాయినిని సాగరకన్యను సర్వలోక వి 

స్ఫురిత పవి(త్రకీ ర్తి ర్రియును బొంది విభూంతి. దన ర్నెంగావునకా. 589 
1. నయినను నరయ నీ (చ. ట ఏ. త. జ డు) 2 శకి యును మతి సోమాది సంజ్ఞిక మ్యు (హ) 

లి. సుమ హేళ్వర్య (తం. వా. .) కీ. సదానపాయియగు (హృ 
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థి 

సీ. ఏ వసుధామర నేవను జేసి యశేషగుణాన్విత స్థితి. దనర్చు 
సర్వేశ్వరుడు మతి సంతుష్షుం డగు నట్టి ధరణి*దివిజుల( దద్దర్మ పరులు 

నలఘు వినీతులు టై యవ శ్యంబును 2-సేవింసరే! ధరా దేవ నిత్య 

నేవచే( బురుషుండు చిరతర జ్ఞాన విద్యాభ్యాసి గాకున్న నై న నతండు 

కే. వేగమున నంతరంగంబు విశద మగుట. 

జేసి ౩ వల్య పదమును జెందు నటు 
(cranes ae) 

గాన లోకులు భూదేవతా నికరము( 

దగిలి భజియింసవలయు నుదాత మతిని. 589 

వ. మతియు. 590 

౭m = విజానఘను(6 డన వెలయు నీశ్వరు (డు త త జాను తె నటి వారిచేత 
రః వాలం 0౪ దుః ౬. © 

దీపింప నిం(దాది 'దేవతోదే శంబు నను భూమిసుర ముఖంబున హుతంబు 

లగు హవిస్సుల( ద్భ_పి నందినగతి నచేతన మైన హుతాశన ముఖంబు 

వలన వేల్చిన హవిస్పులచేత( ద్భృ పుండు గాకుండు( గావున లోకమందు 

తే. నగ్నిముఖమునక౦ ఇ ధరామరేం(ద 

ముఖము పరిశుద్ద మత్యంత ముఖ్య మనగ 

దనరు నదిగాక భూసురార్పనము సకల 

జనులు గావింప6 దగు నార్యజనములార! 591 

వ. అదియునుం గాక. 592 

సీ, ఏ వేదమం దేని యీవిశ్వ మెల్ల ను కెడర్సణ (పతిబింబిత (పభూష 

నివహంబు కైవడి. *దవిలి (ప్రకాశించు నట్టి విరజమును నవ్యయంబు 

నగుచు సనాతనం బగు వేద మే ధరాదేవతాజనములు దినము. దగిలి 

మహిత (శ్రద్దా తపో మంగళ మౌన సంయమ సమాధుల. బొలుపారు చుండి 

తే, యర్ల సదసద్విచారు లై యధికరింతు 
@ ౬ 

రటి వారల పద”్రజం బరి దాల్చు 
లు థి 

నలఘులకు సర్వ పాపక్ష్షయంబు నఖిల 

సద్గుణావా_ప్రియును నగు6 జతురులార! 598 
ENON టు IN నష MN 

1. దివిజులు (హ) 2. సేవింపుండీ (హు) కి. దర్పణ (పతిబింబిత మగు వస్తు (హ. వా.) 
4. దివిరి (హ) 5. నది విరజము మతి యవ్యయంబు (హ) రి. మహాని (వా) 7. రజంబంది 
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వ. కావున నట్టి విప్రపాద సరోజరేణువు లేనును గిరీటంబున ధరియింతు. ఇట్లు 

బ్రాహ్మణ భజనంబునం జేసి యవాషప సకల గుణుండు, శీలధనుండు, కృత 

జుండు, (శదాయు కుండు నె న మహాత్ము నఖిల సంపదలు [ప్రాపించు. కావున 
మ ఢి —0 యి 

గో(వ్రాహ్మణ కులంబును, నమచర సమెతుం డైన జనార్షనుండును నాయెడం 

(బసన్ను లయ్యెదరు గాక. అని పలుకుచున్న సృథుచ(క్రవర్తిం గనుం గొని పిళ్ళ 

దేవ ద్విజ సత్పురుషులు సంతుష్టాంతరంగు లై. సాధువాదంబుల నభినందించి 

యి టనిరి. 594 
aa) 

క, మనుజేంద! నీ కతంబున, ననుపమ ఘన (బ్రహ్మదండహతు( డత్యఘవ 

రనుండు నగునట్టి వేనుం, డనయము నరకంబువలన నర్గి( దరించెకా. $94 

వ. కావునం “బు(తేణ లోకాకా జయతి యను వేదవచనంబు నిశ్చయంబు. 

అదియునుం గాక. స్రీ గ 

చ పురుషవరేణ్య! శసామకశిపుండు రమాలలనేశు నిందచే 

నరకము నంద(గోరియు గుణజ్ఞాండు భాగవతుండు నైన యా 

వర తనయ(పభావమున వాసికి నెక్కి. విధూతపాపు( డై 

'నిరయము బొంద6 డయ్యు నతి నిర్మలకీ ర్తి దనర్చె6 గావునకా. 597 

క. అని పలికి పీరవర్యుం, డన దగు? పృధుచ (క్రవంర్తి నయుతాబ్బంబుల్ 

దనర6గ జీవింతువు గా, కని తగ నాశీర్వదించి యభిమత మొప్పకా. 598 

వ. వెండియు నిట్లనిరి. (దేవా! నీకు సకల లోకభ_ర్హ యగు నారాయణునందు 
నిటి భక్తి వొడముటం జేసియు) (బ్రహ్మణ్య దేవుండు, ను త్రమళ్లోకుండు నైన 

రు న అయన ధా cn 

సర్వేశ్వరుని సత్క-_థాజాలంబు వ్య క్తంబు నేయుచున్న నీవు మాకు నాథుండ 

వగుటంజేసియు, నేము ముకుందదాసుల మెతిమి. భవదీయ (పజాశాసనంబును 

(పజానురాగంబును గారుణ్యమూ ర్రు లైన మహాత్ములకు స్వభావంబులు గావున 

నాశ్చర్యంబు గాదు. చె వసంజైితంబు లె న కర్మంబులచేత వినష్షజ్రానుల మె 
యై జో యా రుల can 

సరిభమించు మాదగు తమఃపారంబు( గంటిమి. ఏ సర్వే శ్వరుండు (బాహ్మణ 

జాతి నధిష్టించి క్షత్రియులను, కత్తి యజాతి నధిష్టించి (బాహ్మణులను,నీ యభ 

యంబు నధిష్టించి విశ్వంబును భరించు నట్టి వివృద్దస_త్తుండు, సర్యరూపుండు, 

మహాపురుషుండు నె న పృథునకు నీశ్యరబుదిం జేసి యేము నమస్యరింతు మను 
యు ణు 

సమయంబున. 599 
మెటా IN INI 

1. నిరయమునందు బొంనక వినిర్యల కీరి (క. ట. జ. డ.) &. శాళశ్వతంబులగు హాయన 
ముల్ (హ) fతా. ప. (పతులలో లేదు. 
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FUN 

క్ర 

ధిక 

(xX 

అధ్యాయము - ౨౨ 

ప ఫభుచ్యకవరరి యొద్దకు సనకాదు లరుగుదెంచుట :;- 

వినువీథినుండి మెల్ల న(, జనుదెంచిరి బాలసూర్య సంకా శతనుల్ 

జనవినుత ! సిద్దవర్యులు, సనకాదులు శేముషీ విచక్షణు లంతకా. 600 

ఇట్లు చనుదెంచిన. 601 

అనఘాత్ము లతిధిరూపం, బున రా గృహ మేధి పొణములు నుద్గతి చే 

దనరిన( (బత్యుద్గతి *వం, దనముల మరలం (బ్రతిష్టితము లగు ననుచుకా. 009 

వినబడు వచనన్యాయం, బున నుదతము లగు [పాణముల. (గమ్మజ' వొం 

దను గోరువా(డునుం బలె,ననుచర బుత్విక్సదస్యు(డై. పృథు( డంతకా. 603 

ఇం దియేశు (డు గంధాది కేష్టగుణము( 

గూర్చి యుద్గ్దమన।క్రియ( గోరి చేయు 

పగిది 6 బృథుచ(కవ ర్తి సం భ్రమముకోడ 

మహితభ క్రి ని( (బత్యుద్గమంబు సేసె. 604 

ఘన గౌరవమున న మ్ముని, జక చి త్తవశీకృతుండు సభ్యు(డు (ప్రియు(డుకా 

వినయానత కంధరు( డె, జనవరు (6 డా పరమయోగిచం[ద్రుల నెలమికా. 605 

పూని యర్హాసనాసీనుల( గావించి కర మర్చి విధివ్యత్చకారమునను 

బూజించి త త్పదాంభోరుహ క్షొళనసలిలంబు లాత్మమ_స్పమున. దాల్చి 

హాటకకలిత సింహాసనాసీను ఖై. విహితాగ్నులను బోలి వెలుంగుచున్న 

శర్వాాగజన్ముల సనకాదులను జూచి యతుల శ్రద్దా సంయమాన్వితుండు (6 

బరమ సం్యప్రీతమతియు నై పలికె రాజు 
గోరి యో మంగళాయనులార ! పూర్ణ 

భవమునం దెద్ది మంగళ (ప్రద సుకర్మ 

మేను జేసితి ? మిము జూన నిపుడు గలిగె. 606 

అని వెండియు. 607 

* భువి నెవ్వనియెడ విప్రులు, భవు(డును విమ్లు(డు( దదీయభ క్పులును బస 

న్నవదను లగుదురు వానికి, భువిని దివి నసాధ్యకర్మములు లే వనఘా! 608 

= అని మజియు ననఘాత్ములార! లోకంబుల నీషింపుచుం బర్యటనంబు నేయు 

మిమ్ము సర్యదర్శనుం డైన యాత్మనుం గనుంగొనం జాలని సర్వదృృశ్యంబు 

1. వం, దనముల పునః ప్రతిష్టితము(క.జ.) 2. ఇం్యదియాధీవం డగు జీవు డింది యముల(క. చ.) 
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చందంబున నీ లోకంబు గనుంగొనం జాలకుండు. అట్టి మహాత్ముల రైన మీ 

దర్శనంబునం జేసి "మేను ధన్యుండ నె నై తి. అదియునుం గార, 609 

చ. అరయ ధరిత్రి నెవ్వనిగృహంబు మహార్హ జనోపిభోగ్య వి 

స్ఫురిత తృణాంబు భృత్య గృహభూముల సార దనర్చు నట్టి మం 

దిరపతి పేదయైెన జగతిం గడు ధన్యు( డటండ్రు గాన ను 

సిరమతి మీరు వచ్చుట నశేషకభంబుల నేను బొందెదకా, 610 

వ. అదియునుం గాక. గ్ర[] 

చ. వరమతులార ! మెవ్వని నివాసము ోదీర్థపదాంతరంగు ల 

పర6గినయటి భాగవత పాదజలంబులు సో(కవేని త 

త్పురుముండు భూరిసంపదల. బొంపిరిపోయిన నై న వాని మం 

దిధ దురగ ప్రకీర్ణ జగతీజము( బోలు నటం[డు కోవిదుల్. G12 

వ. అని పలికి వెండియు నిట్ల నియె. 613 

కీ సరమపావనులార! బాల్యంబునం దుండి మానిత (శ ద్దాసమన్వితులును 

గుణనిధుల్ ధె ధెర్యయుక్తు కులు ముముకువులు నై యధిక(వతంబుల .నాచరింతు 

రట్టి పుణ్యులు భవదాగమనంబు న స్వాగతమయ్య! సత్కపాక లితులార | 

యనివారిత వ్యసనార్ల వం _బెనట్లి భూరి దుర్త ౦ఘ్య సంసారమందు 
(3) ఎ. లట ౧౧ 

తే, మతివిహీన స్వకీయ కరముల (జేసి 

యసగరి మగ్నుల మై యిం(ద్రియార్ల ములనె 

తివిరి పురుషా షార్దములు గాంగ దెలియు మాకు, 

గుశల మున్నదె ? లోక కకుశలులార 1 614 

వ. మిరలు నాత్మారాము లగుటంజేసి మీయందు(6 గుశ '“లాకుశలరూపంబు లైన 

మతివృళ్స్తు తులు సంభవింపవు. కావున: గుశల(పశ్నం బుపపన్నంబు గాదు. కాన 

డను “లర్ వేళా ఏసుండ ( నె సంత పుల న వారలకు సుహృతు లెన మిమ్ము 
అ ర్ల & 

నాకు సీ సంసారంబునందు చేమిట వేగంఐ కేమ-బు గలుగు నని యడిగెద. 

ఆత్మవంతులకు నాత్మయు, నాత్మభావనుండు నై న యీళ్వరుండు భ కానుగ 

హంబుకొజకు నీ తోకంబుల మీ వంటి సిద్దరూపంబున వ _ర్రింపుచుండు. అని 

కిస యతని గంధీరా ' గొరవ: బులును.శభకరంబులును. + న న్యాయ సహితంబు 

రన 

ఆల 

1.  యేము ధన్యుల 3 మెతిమి (క. 

4. కోభమానంబులు (క. త. డ.) 

వ ట. త.) 8. యోగ్య (ఈ.తం.) శి. మరిగియన్న (క) 



em 

(చ. జ. 

ర్ధ స్కంధము 418 

లును, మితాక్షరంబులును, శోత్రపియంబులును నై నె న వచనంబులు విని,సం(పీత 

చేతస్కు.౦డును. మందస్మ్కితుండును నై. సనత్కుమారుం డిట్లనియె. 615 

. ధరణీళో త్తమ! సర్వభూత హిత ేచేతస్కుండ వై ధర్మసు 

స్థిర భాగ్యోదయళాలి వై యెసంగు నీచే సాధులో కోత్తరో 

శ్రర సం[ప్రశ్నము నేయయాలబడె మహాత్మా! సాధులోకై కస 

చ్చారి తంబుం దలపోయ నిట్టిద కదా! చర్చింప లోక త్రయికా ॥ G16 

= ధరణి సజ్జన సంగంబు దలయస నుభయ 

సమ్మతం బగు వారలు సలుసునట్టి 

సరస సంభాషణ (ప్రశ్న సరణి నిఖిల 
జనములకు సుఖకర మగు జనవరేజ్య! 617 

. అని యఖినందించి మోక్షసాధనోపదేశ కాముం డైన సృథుచ (కవ రికి "వెండియు 

నిట్లనియె. 618 

. ధరణీక! మధునిషూదను. డైన యట్టి నారాయణు లలిత పాదారవింద 

వర గుణధ్యాన ది పరిణతత్యంబున సకలాత్మ మలవిమోచనము నై న 

రతియును నిత్యవె ౮ రాగ్యంబు మొదలనే లోకో త్తరుండవై న నీకల గలవు 

సమ్యగ్విచార! ౪ శాస్త్రములందు జనులకు నేమంజునకును న నిశ్చితములై న 

. కయాత్మ కన్యము లగువానీయందు వీత 

రాగత దలంప నిర్గుణ([బహ్మ మెన 
గ యై 

యాత్మయందుల రతియును ననగ నివియ 

హేతువులు బుద్ది ( బింతీంప నిద్రచరి త! 619 

కావున (శద్దయు, భగవద్ధర్మచర్యయు., దద్విశేష జిజ్ఞాసయు, నాధ్యాత్మిక 
యోగనిష్టయు, కయోగే శ శ్వరోపా స్తియు(, బుణ్యశ్రవణుం డై డన నారాయణ 

కథాలాపంబు, నర్లేందియారాము లై నవారలతోడి సంగతియందు రవిర క్రి యు, 

వారల కభిమతంబులై న యర్థకామంబులందు సనాకాంక్షయు, _ సర్వేశ్వరుని 

గుణకీ  ర్రనామృతపానంబు దక్క నితరపదార్హ వైరాగ్యంబు నొంది యాత్మా 

రామతం గలిగి విజనస్థలంబుల దుల రుచిగలుగుటయు, నహింసయు, 7శమాది 

(పధాన వృత్తి తియు, నాత్మహితానుసంధానంబును, భ గవత్క థానుస్మర ణంబును, 
మవ మ ౧ ల. 

1. బేరస్కండనల ( (క) 2. కాలియనై నన (క.చ.డ.ద.) లి. ఆత్మవ్యతిరి క్ర వస్తువునందు. 
ద.) 4. యోగీశ్వరోపా సి (హ. తం, వా-) ర్. బుణ్యశ్లోకుండు ( క్ు ట.) 6. విరతియు 

(క. చ. జ. డ,) 7. శమదమాది (క. చ. తం) 



414 (శ్రీమహాభాగ వతము 

నకామ్యంబు లైన యమనియమంబులు *((నితర భ క్షిమార్గాగ 

యోగక్షేమార్ధ (క్రియారాహిత్యంబును శీతో ష్టాది ద్వంద్వ సహిష్టుతయు భాగవత 

క ర్ణాలంకార భూతంబు లగు భగవధ్గుణాభిధానంబులు నను వీనిచేత విజృంభ 

మాణం బై న భక్తియోగంబునం జేసి యనాత్మయందు నసంగంబును, (గార్య 

ణ౦బును, 

కారణ రూసం బగు నిర్గుణ బ్రైహ్మంబునందు రతియు నెప్పుడు గలుగునప్పుడు 

సదాచార్యానుగ్రహవంతుండై న పురుషమండు ((బహ్మనిష్టులతోడ() జెలిమి 

సేయుచు సీషణ(త్రయంబు వర్దించి (ప్రకృతిం జేరక జానవె రాగ్య వేగంబునం 
జ ఇ ర్ల 

జేసి. 620 

సీ. అనఘ! సాక్షాత్కార మగు భక్తి యోగాగ్నింగడ౦గి జీవాధారకమును 'బంచ 

భూతాత్మకంబు నై ఫొలుచు హృద9ంధథిని (6 బూని స్వకారణభూత మెన 
షి ౧ ౬... 

యరణి దహించు హుతాశను ౩ వడి నిరహించిన నిటు నెజసి దగ 
దష యు ౧ ౧ 

చితు(డె ముక నిశ్శేషాత్మగుణుండు సదర్ముండు నె న యతండు మిగుల 
wD RQ అటే ఉు QQ 

తే. నర్ధి బాహ్యాంబు లైన ఘటాదికములు 

నాంతరము లైన సౌఖ్యదుఃఖాదిక ములు 

నను విభేదము లాత్మ 2భేదనము లగుట 

న య్యుపాధివినాశంబు నంద6గల౦డు. 621 

వ. అది యె ట్ర నిన. 622 

చ. పురుషుడు నిద్రవో( గలల(టోందిన యాత్మసుఖై క హేతు వై 

పర6(గిన రాజభృత్యజన భావ గుణంబులు సం(పబోధమం 

దరయ (గ మిథ్య యెనగతి నాంతర బాహ్య గుణ(ప్రభేదముల్ 

పరువడి గానకుండు జనపాలనశీలన! నిత్యఖేలనా! 623 

వ. మతియును దష్టయెన యాత్మయు, దృశ్యం బెన యిం(దియార్థంబు నను 

ఏనికి నహ:ంకారంబు సంబంధహేతు వగుటంజేసి, యది యంతఃకరణంబునం 

గలుగుచుండు జా(గత్సషప్నంబుల యందు నీ భేదంబు గనుంగొనుచుండు. ఇట్టి 

యంత ఃకరణంబు లేనిది యగు సుషుప్తి కాలంబునం బురుషుండు జలదర్చణాది 

నిమి తాభావం బగునప్పుడు బింబ (ప్రతిది ఎబభేదంబు గనుంగొనని చందంబున 

దృశ్య భెదంబు గనుంగొనకుండుం గావున నంతఃకరణనిలయంబు నొందిన 

భేదంబు గనకుండుట నిశ్చయం బని వెండియు నిట్లనియె. 624 

ఉతా,ప. (ప్రతులలో లేవు. 1. బంక (తం. వా.) &. భేదకములగుట (వ); సాధకములగుట 
(జ. డ్. బం) 
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§ 
0 

౭ 

యు టు! 

1. సంధాన 

భువి విషయాకృష్ణభూతంబు ఖై న యిం(ద్రియములచేతను దివిరి మనము 

దగ విషయాసక్తి( దగిలి యాంతర మైన మహిత విచారసామర్థ్య మెల్ల 

శరకుశాది _స్తంబ జాలంబు (ప్రదతకోయములు (గోలుగతి( (గమంబున హరించు 
నీ రీతి నంతర్విచార సామర్గ్యంబు నపహృతం బై న పూర్వాపరాను 

మేయ 1సంధానరూప సంస్కృతి నశించు, 

నది నశించిన విజ్ఞాన మంత. దొల(గు 

నట్ట విజ్ఞాననాశంబు నార్యజనులు 

స్వాత్మ కది సకలాపహ్నవం బటం|(డ్రు. 625 

. అదియునుం గాక “ఆత్మన స్తు కామాయ సర్వం (పీయం భవతి'” యను వేద 

వచనంబునంజేసి విషయంబులకుం _బియతమంబై యాత్మోపాధికంబు నొంది, 
యాత్మావహ్నవంబునం బాటిల్లు స్వార్గనాశం బెద్ది గలుగు దానికంటె లోకం 

బున నధికం బె న స్వార్లనాశంబు లేదు. అది మయెటనిన సర్వార్లనాళంబునకు 
౬ 6 య థి 

నెర్యంబు నొందించునట్లి యర్లకామాభిధ్యానంబునం ద దేతుకం బె న స్వార్ల 
రు ర ® a) యు థి 
యా 

నాశంబునం .బరోకాపరోకరూప జ్ఞానంబు నశించుం గావున నాత్మాసహ్నవంబున 

కంటె సధికతరం బై న సర్వార్గనాశంబు లేదు. అని వెండియు నిట్లనియె. 628 

. అనఘ! యీ సంసార వతిశయంబున( దరియింపంగ మది నిశయించువా (డు 

గొ కొని ధర్మార్గ కామ మోక్షములకు నతివిఘూతుక మెద్ది? యట్టిదాని 

వలన సంగమ సేయవలవదు ధర్మాదులందు. (దివర్గంబు నంతకో(గ 

భయకారి యగుటను బరమ మోకంబె ముఖ్యార్ల యె విలసిల్లు నండ్రు బుధులు 

. భువి గుణవ్యతికరమున. బుట్లినట్లి 
రు ల 

యబ్దజాతాదులకు నస్క దాదులకును 

గాలవిధ్వంసి తాఖిల్న క్రమము గల్గు( 

గలుగ దెన్నండు నేమంబు గాన వినుము. . 627 

కావున మోక్షంబె సరమపురుషార్థం బని చెప్పి వెండియు నిట్లనియె. నరేం[దా! 

దేహేం(దియ 2 ప్రాణ బుద్య్యహంకార పరివృతంబు లెన యీ సావరజంగమం 
ధి యు థి 

బుల హృదయంబులందు వ్యాపకుండును, (బత్యకభూతుండును, ([బత్య(గూపుం 

డును, భగవంతుండును నైన యీశ్వరుం డంతర్యామి రూపంబునం (బకాశింపు 

చుండును. ఆదినారాయణుని స్వరూపంబుగా( దెలియుము. అని వెండియు 

నిటనియె. స 
౧ 

MOOR NN NINN NINN 

ఎ కూప (హి) 2. (ప్రాజేందియ (హ) 
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రికో 

(క్రీ మహాభాగ వతము 

భూవర! యే మహాపురుష భూషణునందుల నీ సమ న్తవి 

శ్వావళి లీలమై సదసదాత్మక భావము నొంది భూరి మా 

యావిభవంబులం దగి సమగ్ర వివేక విరోధి స్ర గ్రనా 
శీవిషబుద్ది( 2దోంచుచు విశేష గతికా వెలుగొందు నెప్పుడుకా. b29 

సుమహిత నిత్యము క్ర పరిశుద్ద విబుద్ద సుతత్తుు( డై యురు 

[కము6 డభిభూత స్మత్రకృతి కర్మకళంకు (డు వైన యట్టి యు 

త్తమచరితుం గృపాకరు నుదాత్తగుణోన్నతు నీశ్వరేశు( జి 

_త్తమున6 దలంపుమయ్య! జనతా పరిరక్షణ! దుష్టశిక్షణా! 630 

వసుమతీనాథ! యెవ్వని పాదపద్మపలాళవిలాస సల్ల లితభ కి 
సంస్మర ణంబు చే సజ్జనప్రకరంబు ఘనకర్మసంచయ శిగథధిత మగు న 

హంకార మను హృదయ।(గంధథి( “జెజుతురు వివరింప నిట్లు నిర్విషయమతులు 

మహి నిరుదేం|ద్రియమార్గులు నై నట్టి *యతులకు( జేరంగ నలవికాని 

యట్టి పరమేళు. గేశవు నాదిపురుషు 
వాసుదేవుని భువనపావనచరి(త్రు 

నర్ణి శరణంబుగా ద తృదాంబుజములు 

భక్తి నేవింపు గుణసాంద్ర! పార్టి వేంద్ర! 631 

అరిషడ్వర్గ మహో (గ్ర న(క్రనికర వ్యాకీర్ణ సంసార సా 
గర మట్లోదర 7కీర్తనాతరణి సాంగత్యంబునం బాసి తా 

కమురుదార న్నసుఖావహ (పకట యోగాది (క్రియాయు క్రిచే( 

దరియింప న్మది. గోరువారలకు దురాంతం బగుం గావునకా. 632 

ధరణీళోత్తమ! నీవు కేవల సముద్యద్భక్తి ధీయు క్రిమై 

వర గోవింద పదారవిందయుగ భాస్వన్నావ సంధించి దు 

సర భూరి వ్యసనాకరోల్ల సిత దుర్గాంతో(గ గంభీర సం 

సరణాంభోధి( దరింపుమయ్య! పరమోత్సాహంబు దీపింప(గకా. 633 

అని యీగతి( బంకరుహో, సనసుతు(డును (బహ్మబోధశాలియు నగు నా 

ఘన యోగివల్లభునిచే, తను దెలియంగబడిన (బ్రహ్మతత్వుం డగుచుకా. 684 
పభ భట టట. 

1. దగిలియ్యగ వివేక (చ. ట. జ. డ.) 2. దోపుచు (వ్ర 8. (గథితమైన (క.జ.డ.ద.బ.) 
4. చేరరు (హృ 5. యతులును జెరుపలేరేమి జెప్ప (క. చ. త. జ. డ. బ. ద.) 6. మహోర్మి నక 

హ. తం. వా.) 7. కీ ర్రనాద్యుడుప (హ) రి. అరుదారంగ నఘాపవహా ... (హ. తం. వా.) 

“*“భవార్డవ మప్లవేశాః, షడ్వర్గ నక మసుఖేన తితీర్ణయంతి'” అని మూలము (28-401 9. సనతు)_ 
మార సన్నుని నాథుం, డనుయోగి (హ) 
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ర్ం జనపతి ముని6 బొగడి ముదం, బున నిట్లను బూర్య*కాలమున దీనజనా 

వను(డై న యీశ్వరునిచే, తను నేను నన్నుగహింపందగితి మునీం(ద్రా! 6885 

. విను డట్లి యనుగ్రహ సా,ధనమునకై మీర లిపుడు దగ నిచ్చటికిం 
లు వూ 

జనుదెంచితిరి దయాళులు, ననఘులు కోభ గవ త్తములును నగు మీచేతకా. 606 

నిరతంబు నాయందు నిష్పాదితము లగు దేహస మేత మదీయరాజ్య 

సర్వసంపదలును సద్ద్విజద త్రముల్ గావున( (బాణ కాంతా విభూతి 

మందిర సుత రాజ్య మహి బల కోశ పరిచ్చదంబుల నెల్ల ధృతి. దలంప 

రాజుకు భృత్యుండు రాజకీయము లగు తాంబూలము ఖ పదార్థముల ( జేసి 

= సమత సంతర్పజోపచారములు నడపు 

గతిని వారల కవి నివేదితము లయ 

గాన మీ కుపచార మేగతి నొనరు? 

నతులగుణసాం|ద్ర! యోగికులాబ్రిచంటద్ర! 637 

అది యెట్లు బాహ్మణాధిన మంటిరని, సేనాధిపత్య రాజ్య దండ నేతృత్వ 

సర్వలోకాధిపత్యం బులు వేదశాస్త్ర వేది మైన (బాహ్మణునకుం గాని యితరు 

లకు యోగ్యంబులు గావు కావున (బ్రాహ్మణు లకు భోజన వసన దానంబులు 
స్వకీయంబు లై యుండు. కత్తియాదులకు (బ్రాహ్మణానుగ్రహంబున నన్న 
మాత్రంబు దక్యాం దక్కిన వసుున్వాతం(త్ర్యంబు లేదు. కావున మీకు గురుదక్షిణ 

నేమి సమర్చించువా(డ ? అదియునుం గాక స్వాతం్యత్ర్యంబు గలిగిన నిట్టి 
యధ్యాత్మవిచారులు వేదాంత వేదులునై భగవద్భక్తి నుప దేశించెడు మీవంటి 

పుణ్యాత్యులకుం బరిహాసాస్పదుండు దక్క (దక్కి నవా డెవ్వం శంజలిమా(త్రంబు 

దక్క-6 దక్కిన (పత్యుపకౌరంబు సేయం దలంచు? ఆదీ గావున దయా ణవులై న 

మీరలు స్వకృతోపకారంబునం జేసి సంతుష్టాంతరంగు లగుదురు గాక. అని 
పలుకుచున్న యాదిరా జై న పృథుచ(కవ ర్తి రిచేతం బూజితుళరై యాత్మయోగ 

నిష్టులై న సనకాదు లతని ) స్వభావంబు. (బశంసింపుచు సమ స్తజనంబులు సూచు 

చుండ నాకాశగమనంబునం జనిరి. అయ్యవసరంబున,. 638 

కి పృథుచకవర్థి జ్ఞానవై రాగ్యవంతు.6 డగుచు ము _కినొందుట ఫ్ ఎ 

విను మహాత్మ! ముఖుుC డన నొప్పు వె న్యు డే 
Q__ 

కాగచిత్తు( డగుచు నాత్మ్యనిషు 6 

డై నయట్టి తను నవా పకాముని( గాంగ 

బుద్దిలోన ( దలణె భూవరుండు. G39 
we స స స ననన 

1. జన్మమున నేడీనా (హ) లి, నిక్క మను్క్నుగహింప (హ) తీ. భాగవతవరులు నగు 

ను తములుకా (వహ వా.) 

[27] 
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* అంత bag 

బొ లగ్న =, కర్మ౦ంబులను యథాకాల 'దేళోచిత బల విత్తములుగా 6గ( *బర (గు ధర్మ 

ములను టబ్రహ్మార్పణ బుద్దిని ( జేసి ?నిరాసకు ( డగుచు సమాహితుండు 

(పకృతికంచెను దన్ను( బర మైన యాత్మను గర్మసంచయ సాకీ గాంగ బుద్ర 

నర్ధ6 దలంపుచుత నాచరింపుచు నట్లు మెఆజసి నా(మాజ్య లక్ష్మీసమేత ఇ 

తే, మంది రోద్యాన వనభూములందు రాజ్య 

గరిమ వ_రింప(గా నహంకారరహితు (6 

డగుచు దన చిత్తమున నింద్రియార్హములను 

*ఉదగులకయ యుండె నాతండు తరణిపగిది. 641 

వ. ఇ ట్రధ్యాత్మ యోగనిషుం డె కర్మంబుల నాచరింపుచు నర్చి యను భార్య 
గా © య 

యందు విజితాశ్వుండు, ధూ(మకేశుండు, హర్యుశ్వుండు, (ద్రవిణుండు, వృకుండు 

నను నాత్మసములై న పుతుల నేవురం గనియె. ఆంత. ' B42 

క. జనవినుత! భూమివలనను, ధనముల మర్యాద గొనుచు దాననిమి త్తం 

బున((గ్రమ్మజి( దా నిచ్చుచు, దిననాయకు (6 బోలి వసుమతీవిభు( డొప్పెక౯. 648 

వ. అతండు మజియు నగ్నిచందంబునం 'దేజోదుర్దర్షుండును *(మహేం్యదుని పగిది 

దుర్ణయుండును) ధరణికరణి సతత క్షమాయు క్రుండును +(స్వర్శంబునుంబో లె 

నభీష్టదుండును, బర్జన్యునిభాతి. గామిత _ప్రవర్ష ణుండును,సము|ద్రురీతి గాంభీర్య 

యుక్తోండును) మేరువుపోలికి స_త్త్వవంతుండును, ధర్మరాజుకై వడి ననుశాస 
కుండును (మహేంద్రుని విధంబున నై శ్వర్యవంతుండును) కుబేరుని మాడ్కి_ 

ధనవంతుండును, వరుణునిసరణి గుప్తారుండును, సర్వాత్మకుం డగు వాయువు 

చొప్పున బలౌజ న్తేజో యుకండును, రద్రునిపగిది నసహ్యతేజుండును, గంద 

రృునియనువున సౌందర్యవంతుండును, మృగరాజునోజ నధిక శౌర్యో పేతుండును, 

మనువురూ పున వాత్సల్యయు కుండును, నజునిచందంబునం (బభుత్వస మేతుం 

డును, బృహస్పతిగరిమ (బహ్మవాడియు, సర్వేశ్వరుని జాడ జితేందియుండును 

వ విష్వక్సేనానువర్తులై న గో గురు వ్నిపజనంబులందు భక్తి గలిగి, లజ్ఞా 

వినయ శీలంబులందుం, బరోపకారంబునందును నిరుపముం డై యివ్విధంబున 

సర్వ లోకపాలక పృథగ్విధ గుణంబుల నన్నింటినిం దా నొక్కరుండ ధరియించి. 
స్) 

1. బరమధర్మా (కడ.ద.బ) ప, నిరాసంగుండగుచు (క.చ.త.డ.ద. ) 8. కర్మాధ్యక్షం చ 
మన్వాన ఆత్మానం (ప్రకృతేః పరమ్. ( ల£_51 ) అని మూలము, 4. దగులకుండెను నమ్మహోదారు 

డంత (క. బి. తం. వా.) “నా సజ్జతేందియార్జేషు నిరహంమతి రర్కవత్”” (22-52) * కొన్ని (ప్రతు 
లలో లేదు. [ ఈ భాగము మూలములో నున్నది. (వ్రాత (పతులలో లేదు. 
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క, అనఘాత్మక ! లోకత్రయ, మున సజ్జన క ర్షరంధముల వినంబడు నా 
వినుత యళొ మహనీయుడు, జనవినుతుం డగును రామచంద్రుని మాడ్కికా. 

చ. సరస వచోర్ల సత్పురుషసంఘ సమంచితగీయమాన సు 

స్టిర వరగేక్షీర్తిపూరము నుధీజన కర్ణ ములందు నించి తా 

నిరుపమ సౌఖ్యభాషణ మనీషితతోడం (బ్రజానుర కు( 2డై 
యా 

ధరణిని రాజనామమున( దా6 దగు రెండవ చందుండో! యనకా. 646 

అధ్యాయము _ ౨౩ 

వ. {[మటియు న మహాత్ముండు విజ్ఞానియు, వర్తితాశేష స్వానుసర్లుండును, (ప్రజా 
పాలకుండును, స్రావరజంగమ వృత్తి తిదాయకుండును ;సత్పురుషధర్మవ_ర్తనుండును, 

నిష్పాది తేశ్వరా దేశకుండు నై నైన పృథుం డొక్కనాండు దన వార్దకంబు వీక్షించి, 

[ ]నిజాత్మజ నాత్మజులయందు నిలిపి, (ప్రజలు చింతాతుర చి త్తు లగుచుండ నిజ 

భార్యాస మేతుం డె య(పతిహత నియమంబున _వెథానస "సమ్మతం బెన 
Q__ న్ 0 

యుగతపంబునందుం బూర్వంబున దిగ్విజయ(పవృ త్తుం డగు చందంబునం 

(బవృత్తుం డై తపోవనంబునకుం జని యందు. G47 

మత్తకోకిల. కందమూల ఫలాశి య బహుకాల ముుగతపః పరి 

స్పందు డై యట మీందటం దృణ పర భక్షణం జేసి యా 

చంద మేది జలాశి యై నృపస తముం డది మాని తా 

మంద గంధవహాశి యయ (గమంబునం దృఢచిత్తు(డై. 648 

న, ఇట్లు వ రింపుచు. 649 

సీ, మెండుగా మిటమిట మండు వేసవియందు( ద_ప్త ప పంచాగ్ని మధ్యమున నిలిచి 

మానక జడి గొన్న వానకాలంబున( బై € గోక వేయక బయట నిలిచి 

జనులు హూ! హూ! యను చలివేళ( గు తుకబంటి తోయములలోపల వసించి 

శిశిరంబు చాల నల్దిశల( బర్వినవేశ వెలయ భూశయను( డై విశ్రమించి 

తే. మహితనియతి. దితిక సమన్వితుండు 

నియత సదిభాషణు(డు బితానిలు(డు దాంతు. 

డిద్దమతి నీశ్వరారాధనచ్చు. డనమఘు( 

డూ రంరేతస్కుడును నె [కమోచితముగ. G50 
జ్ ౬ఒా- 

1. క్రీ ర్రపూరముల దిగ్గజ కర్లములందు (ఆ) 2. డెన (తం. వా.) + వాక మున “పృథుండు' 

అను క రృపడ మున్నది గావున. 'మజీయు నమ్మహాత్వుండు' అను మాట లేకుండుట యుచితము. 

[] ఆత్మజ = పృథ్వి (వ్యాఖ్య) 

“యఖ బట మే 
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రికో 

తం శ హా 

శ్రీమహాభాగవతము 

అతి ఘోరం బైన తపం బాచరించె, ఇవ్విధంబునం (గ్రమానుసిద్దం బైన తపంబున 

విధ్వ స్తాశేష కర్మమలాశయుండును * ((వబాణాయామంబులచే. జితారి షశ్వర్షుం 

డును, ఛిన్నబంధనుండునునై పురుష్యశేస్టుండై న పృథు చక్రవర్తి భగవంతుం 

డన సనత్కుుమారుం డెజింగించిన యోగమార్షంబున సర్వేశ్వర భజనంబు 
వూ ఏ 

గావించె. ఇట్లు భగవద్దర్మపరుండును, సాధువర్తనుండును, (శ ద్దాసమన్వితుండును 

శ న పృథునకు నారాయణునందు భకి యనన్యవిషయం బె (ప్రవృదం బయ్యె, 
Q__ అలి రు థు 

ఇవ్విధంబున. 651 

. నరలోకో_తర ! భగవ, త్పరిచర్యారాధనముల (6 బరిశుద్దాంతః 

కరణుం డగు నా పృథునకు, సరసిరుహోదరు కథానుసంస్కరణమునకా. $5? 

* సరిపూరం బగు భకిని, గర మనిశము సంశయాత్యకం బె చాలకా 
ర అవి © 0__ 

వజలిన హృదయ్య్మగంథిని, నిరసించు విర కి యుత మనీష జనించెకా. 608 

= దానంజేసి యతండు సంఛిన్న దేహాత్మజ్ఞానుండు, నధిగతాత్మ స్వరూపుండు నై 

గదాగ్రజుం డై న శ్రీకృష్ణుని కథాసకి నొంది సమస యోగసిద్దులందు 
యై [9%] అణాల ల @ 

నిస్తృహుం డగుట హృదయ।(గంధథి విచ్చేదకం బై న జ్ఞానయోగంబును విడిచి, 

యాత్మయందు నాత్మయోగంబు( గావించి, (బహ్మభూతుం డై నిజక శేబరంబు 

విడువ నిశ్చయించి. 654 

కోరి మడమలచే గుదపీడనము చేసి పూని 2ము కాసనాసీను. డగుచు. 

దనరు మూలాధారమున నుండి వాయువు నొయ్యన నెగయించి యొనర నాభి 

కలితంబు గావించి [క్రమము హృ ద్వత్స కంఠ శిరః కోష్టకముల( జేర్చి 

తై కొని మూర్గ భాగమునకు నెగయించి [ప్రాణముల్ విడిచి యా పవను6 బవను 

* నందు నాకాళ మాకాశమందు( దేజ 

మందు? దేజంబు నుదకంబునందు సుదక 

మర్థి( గాయంబు మేదినియందు(6 గలిపె. 

బూని వాని యథోచిత స్థానములు గ, గన్ 

మతటియు భూమి నుదకంబునందును, నుదకంబును దేజమందును, దేజంబును 

వాయువున, వాయువు నాకాశంబునందును, నాకాశంబును మనంబున, మనంబు 

నిం(ద్రియంబుల, నింద్రియతన్మాత్రల భూతాది యన యహంకారంబునం, 
Qe 

పప గం సంగా 

. ప. (ప్రతులలో లేదు. 1. నెరిిద్రంచు (క. చ. డ. బ.) 2. యుక్తాసనా...(హ, శ 

ఎ); బద్ధాసనా...(త) శీ. కంఠశీ రిక కోష్టకముల జేర్చి (త. జ.) 
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రతా 

దహాకాౌరంబు మహ త్త త్త్వంబునందును గూర్చి, యట్టి సర్వకార్య హూతుభూతం 

బెన మహ త త్వంబును జీవోపాధిభూతం బె న (పకృతియందు( గలిపి, జీవ 
QQ వాం అలి యా 

భూతుం డన పృథుండు జాన వె రాగ్యంబుల చేత (బహ్మానిముం డె, మాయో 
యి ఖో గు © Qe 

పాధిం బాసి, ముక్కుం డయ్యె. అని చెప్పి వెండియు నిట్లనియె. 656 

అంత నా పృథుని భార్యామణియగు నర్చి పుడమిపై దన యడు గిడిన (6 గందు 

సుకుమార పాదాబ్ద సుందరీరత్నంబు నతుల పతివ్రత యగుటం జేసి 

యా త్మేశకృత సువకాచరణంబును *ను సుమహిత భ క్రి శుశ్రూషణమును 

నారేయ యగు దేహయా(త్రయు నను వీనిచేత మిక్కిలి కృశీభూత దేహ 

ం యయు్యు( (బియనా థకృత కరుణావలోక 

కరతల స్పర్శనాది సత్యారములను 

నబల సుఖవృ తి. జెంది య య్యడవులందు( 

గృశత మది. దో(పకుండ( జరించు నపుడు. 657 

. తన మనమున నే దుఃఖం, బనయంబు నెజుంగనట్టి యర్చి నిజాధీ 

శుని ప్రాణరహిత దేహము గను(గొని విలపించి విగతకౌతుక యగుచుకా. 

* మానిత మందర సాను ప్రదేశంబునందు 6 జితారోప మర్జి జేసి 

లలిత మహానదీ లలిలసుస్నాత యై కలిత మహో దారకర్ము( డై న 
నాథున కుదకదాన(క్రియల్ గావించి యతిభ_క్రి సురలకు నతు లొనర్చి 
వహ్నికి ముమ్మాటు వలగొని పతిపాద కమలయుగంబు చిత్తమున నిలిపి 

. tవీరవరు( డైన పృథు సృథివీతలేశు 

నందు ననుగమనము సేయునట్టి సాధ్వి 

నర్చిం గనుంగొని *దేవాంగనాసహస 

మాత్మనాథుల6 గూడి నెయ్యంబుతోడ. 659 

. పర మోత్కంఠమున న్మ౦, దరగిరి సాను[పదేశతలమున వరుసం 

గురియించిరి నవసురభిత, వర మందార (ప్రసూన వర్ష ము లంతకా. 660 

= శితరమిడి యచ్చర లాడిరి, మొరయించిరి శంఖతూర్యములు దివిజులు పొ 

డిరి కిన్నరజనులు పర, స్పరనుతు లొనరించి రా సుపర్వాంగనలుకా. 661 

+ మజణీయుని ట్ల నిరి. 662 

నప బట బబ మ్మ. 

1. సుమహిత శుుశూషణ మును జేసి సీ(హ +ఈ గీతము, ఒక్క “హి (పతిలో మాత్రము“ సంస్మ 

చు శిఖి పవేళంబుసేసె” అను పాదము ముతో (ప్రారంభమై మె, పంచపాదిగా నున్నది. బి దేవభార్యా 

స (తం, వా.) లి. కరమపు డచ్చర (హృ 
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ధన్యాత్మురాలు గడా! తన విను6 గూడి యిందిరారమణి యజై'స( గూడి 
వెనుచను కైవడి ననుగమనము( జేనె నియ్యమ నిజహృనయేపం డై న 

Q_ ల వ్ 

ఘను వెన్యు నూర్ష్శలోకంబును బొందును నే6 డింతపటును నిశ్సితంబు 
యు pm ఉం 

పరమయోగీ౭(దులకు దుర్విభావ్య మెన 
న్ా 

దృఢ సుకర్మమువలన నతి కమించి 

వై న్యభూమీకు వెనుచని వరుస నూర్ష్వ 
షా ఆ (ఏ 

గామినియ నగు నీ యింతి ఘనత నొంది. 

కౌనఐ బతి[వ్రతలకు నసాధ్యం బెందునుం గలదె” అని మతీయు. 

పరికింప(గ నే మనుజుండు, హరిపదమును బొందంజేయు నట్టి వివేక 
స్ఫురణం దనర్చు వానికి(, బరువడి నిల( బొందరాని పదముం గలదే! 

* అటి యపవర్షసాధన మెన మనుజ 
రు nM న 

భావ మొందియు విషయసంబద్దు డగుచు 

వసుధ నెవ్వండు వర్తించు వాండు ధరణి 

ననయమును నాత్మవంచకు( డన6గ6ఈ బరంగు. 

అని వారలు ద న్నర్టిని, వినుతింప(గ నర్చి యాత్మీవిభుండగు పృథు(డొం 

ం చర్చింప నిట్ట యా శ్చర్య మెం దేనియు(6 గనుగొంటిరే? యర్శి యను లకాంగి 

663 

664 

G60 

666 

దిన యచ్యుతలోకంబున, ననుపమ విభవమును బొందె నని విదురునకుకా. (87 

మునివరు(6 డగు మెశేయు(డు, వినయంబున నెటు (గ (జెప్పి వెండియు6దగ ని 

ట్రసు 4న మహ్మానుభావుం,డనఘు(డు భగవ తముండు నగు బృథుం డనఘా! 

ఎనీ కిప్పుడు నెప్పితి, మానుగ న్ పుణ్యక థను మహిత శ్రద్దా 

ధేనుం డై విస్ఫుర దవ, ధానుం డె యెవ్వం డేని తనరిన భ కికా. 
Qn QQ ar.) 

వినిన6 బరించిన (వాసిన, వినుపించినవా(డు పృథు (డు పిమలగతిం బొం 

669 

దిన(కియ హరిపద మొందెడు, ననయము నిర్లూతపాపు( డగుచు మహాత్మా[67/( 

బ్రాహ్మణు డంచితభ క్రి బఠించిన (బహ్మవర్చస్సు సంప్రాప మగును 

క_త్తి9యుం చర్జిమై( జదివిన విన్నను జగతీవిభుత్వంబు సంభవించు 

వై బ్యుండు విని ధనవంతు. డై యొప్పును కూ(దుండు వినిన సుళోకు( డగును 
య రు య 

మజశియును భరి ముమ్మాజు పఠించిన విత్తవిహీనుండు విత్తపతియు 

1. గామియగచున్నది యివతీగాన యిపుడు (క. బ.) 2. కాన పతివ్రతలకు (తం. వా.) 
శీ. విభువెనువెంటం జని (హృ 4. నాత్మిభూత భావుం (త) 5. భగ వద్యరుండు (తం. వా.) 
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® 

అట్ 
తే న(పసిద్దు (డు (పథ్యాతయశు.డు (పజలు 

లేని యధము(డు వితత సంతానయుతు (డు 

మూర్గచిత్తుండు విజ్ఞాన బో ధమతియు 

నగుచు నుతి కెక్కుదురు మహితాత్మ! మజీయు, (671 

వ. ఈ లోకంబునం బురుషులకు స్వ_స్య్యయనంబు నమం గళ నివారణంబు ధన్నపదంబు 

రా 

యశస్కరంబు నాయుష్కరంబు స్వర్గ దాయకంబు కలిమలాపహంబు నైన యా 

పుణ్య చరి(త్రంబు చతుర్విధ పురుషార్థకాము లె నవారికి చతుర్విధ పురుషార్థ 

కారణం బగుం గావున వినందగు. రాజు సం|గామాభిముఖుం డై యీ చరి(త్రంబు 

ననుసంధించి, విరోధి నెదిర్చిన న వ్విరోధి పృథునకుం బలె. గప్పంబు లిచ్చు. 

ముకాన్యసంగుండు భగవద్భకుండు నై నవాండు పుణ్యంబును వైన్య మాహాత్మ్య 

సూచకంబును వైన యీ చరి(త్రంబు వినుచుం బఠియిం పుచుం గృతమతి యై 

దిన దినంబును నాదరంబునం (బకటంబు సేయ, వాడు భవ సింధుపోత పాదుం 

2న సర్వేశ్వరునియందు నచలం బెన భ కి గలిగి, పృథుచ[కవ రి వొందిన 
రా అ అలాల న 

విష్ణుపదంబుం బొందు. అనీ యి ప్పుణ్యచరి(త్రంబు మై(తేయుండు విదురున 

కెతీంగించి వెండియు ని ట్ల నియె. 672 

అధ్మాంయము — 9౨ 

. పృథునకు నర్చికి( బుట్టిన, పృథుక్షీర్తిధనుండు ఘను(డు పృథుతుల్యుం డై 

పృథు శౌర్య ధిఠ్య ధుర్యుండు, పృథివిక పేవిజితాళ్వు (6 డొపెె (6 బృధథివీపతియై, 

+విను మంతర్జానగతిం, దనరి సునాసీరువలన6 దగ విజితాన్యం 

డును మణి యంతర్షానుం, డను పేరం (బసిదు6 డయ్యె నతిచతురుం డె. 674 
® డు రి 

. సిరమతి రాజ్యాభిషి కుం డై య మ్మేటి సమమతి నయ్యనుజన్ములె న 
డ్ అయన యి ౧. 

హర్యశ్యునకు సమాదరమున( ?దూర్సు దక్షిణదిశ6 దగ ధ్యూముకేశునకును 

బర(గ౦గ వృకునకు( బశ్చిమభాగంబు (ద్రవిణున కర్ధి ను త్తరపుదిశను 

గొమరొప్ప నలువురకును బంచి యిచ్చె 3సత్కాంత యెనట్లి *శిఖండినికిని 
Qa. 6 

. మనుజయోనిని జనియింపు6 డనుచు మున్ను 

పలికినట్టి వసిష్టు శాపమున (జేసి 

పూని (తేతాగ్ను లతనికి ( బు(తు లగుచు 

జనన మొందిరి సజ్జన _సవ్యచరిత! 675 

mm mm mM nm A పూ సంర నం 

1. వీజితాస్వ డనెడి పేరకా దనరెకా(క.చ.జ.డ.) [ఇది _వాత(_ప్రతులలోలేదు (హ.తం.వా. ) 

లలో కలదు. మూలమున. గలదు. 2. తూర్ప్చును; దగ ధూమ కేశిక దక్షిణమును (క.బ.) లీ. స్వకాంత 

(హ,తం.వా.) కుది తం.వా. పాఠము. 4. థఖండి వలన (హృ ““కిఖండిని యందు అని యుండనగును. 



424 శ్రీమహాభాగవతము 

వ. వారలు పావకుండును, పవమానుండును, శుచియు నను నామంబుల మనుష్య 

యోనిం బుట్టియు నాత్మ(ప్రభావంబునం గమ్మజ నగ్ను లై చనిరి, తదనంత 

రంబ. 676 

క. అతండు నభస్వతి యనియెడి, ద్వితీయపత్నివలనను హవిర్హానుండు నా 

సుతు గని విజితాశ్వుం డా, నత విమతు(డు రాజ్యవ_ర్రనము దలపోయ క, 

క. విమలాత్మ! కరాదానము, దమ శుల్కొాదికము కరము దారుణ మని ధ్ 

ర్యమునకా దీర్గ మఖ వ్యా, జమునకా ద ద్వ_ర్తనంబు సమమతి విడిచెకా. 678 

వ. ఇటు విడిచి. 679 
ae) 

అత (6 డాత్మదర్శనుం డె, చతురత. బర మాతు హంసు సర్వేశ్వరు, ద 
(aman 

క్యతువున యజించి కుశలా, దుత యోగసమాధి ముక్తి, బొంది మహాత్మా! 

వ. అంత విజితావ్వండు పరలోకగతుం డైన హవిర్జానుండు హవిర్ణాని యను భార్య 

వలన బరి షృదుండు గయుండు సోకుండు కృషు౨డు నత్యుండు జిత్మవతుండు 
యె ౧ ౯ 

నను పుత్రుల నార్వురం గాంచె. అందు బరి ష్మదుండు. 681 
0౮ 

ప్రొ సంతత సవనదీకెశాలి యగుచు ధరాతలం బెల్లను (గతువులకును 

విలసిల్లు యజ్ఞ శాలలు వేలు వేజ కల్పించ యజ్ఞములు గావించుచుండి 

చిరకీ ర్తి యత (డు (పాచీనా(గ కుశలచే క్షతితలం బెల్ల నా_స్తృృతము నేయ 

వసుధ యెల్ల ను యజ్ఞవాట మె విలసిల్ల సతి యాకాండ పేనిష్టాతు ( డగుచు 

తే. సుభగ యోగసమాధి నిష్టుండు _పజాప 

తి యగు నని తన్ను జనము నుతింస వెలయు 

నట్టి ఘనుడు హవిర్జాని యలథిల జగతి. 

బర(6గు6 గుశలను (బాచీనబర్సి యయ్యె. G82 

వ. మతటియు నతండు. 683 

చ. ఆలవడ నే సతీమణి సమంచితలీల విహహవేళ ను 

త్క-లిక6 (బదక్షీణంబు లిడంగా( గని హవ్యవహుండు దొల్లి యి 

ముల జుకి( జూచి మోహమున బొందినరీతి విమోహి యయ్యె నా 

లలిత వినూత్న భూషణ యలంకృతచారుళుభాంగి వెండియుకా. G84 

1 ఇట మూలమున “య ఇం(ద మళ్య హర్తారం విద్వా నపి న జఘ్నీవాకా” అని కలదు. 

1. నిషాత్ము. డగుచు (హు) నిషా సుం డగుచు (తం. వా) “కియా కాండేషు నిషాతః (అని 
అ © థి ణు 

మూలము. (24-9) 
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థి 

చ, 

cm 

సురుచిరభంగి నా సతి కికోరవయః పరిపాకయై రణ 

ద్వర మణి హేమ నూపుర రవంబు 'చెలంగ(గ నాడుచుకా దివా 

కర రుచిరఖ నొప్పెసంగంగా గని నిర్హితు లై రి దేవకి 

న్నరవర సిద్ద సాధ్య ముని నాగ నభశ్చర ముఖ్యు లందటుకా. 685 

అట్టి సౌందర్యఖనియు సము(ద్రపుతియు నైన శతధృతి యను కన్యం _బహ్మా 

'దేశంబునం దాణ్మిగహణంబు నేనె. ఆ శతధృతివలనం (బాచినబర్షి కి ( బదుగురు 

కొడుకులు జనియించిరి. వారలు తుల్యనామ(వతులును, ధర్మపారగులును నె 

(ప్రచెతసులు. _ప్రజాసర్గంబునందు. దండ్రి చే నాజ్ఞాపితు లగుచు. దపంబు గావిం 

2వనంబునకుం జను సమయంబునం కిద న్మార్షంబున( (బసన్నుం డగుచు దృశ్య 

మానుం డైన రుద్రునిచేత నేది యుపదేశింపంబడె దాని *జప ధ్యాన పూజా 

నియమంబుల సేవింపుచు( *దపఃపతి యైన నారాయణుం బదివేల సంవత్సరం 

బులు పూజించిరి. అని చెప్పిన విని విదురుండు మైతేయున కిట్లనియె. 686 

న 

ప 

* రుదుండు [పచేతనులకు యోగాదేశ మను స్తోతమును దెలియంజేయుట :--- 

తాపసో త్తమ! (ప్రచేతసులకు నా వన మార్గంబునందు నా భర్షుతోడ 

సంగ మెట్లయ్యె(? (బసన్ను6 డై హరు. డెద్ది తివుట వారల కుపదేశ మిచ్చె? 

జీవరాశులకు నా శివుకోడి సంగంబు గడు దుర్తభం వీ జగంబునందు( 

జర్చింప న మ్మేటి సన్మునీఇ్యదులకును సంచిత ధ్యానగోచరు(డు గాని 

పుడమి6 (బత్యక్షమున6 గానంబడడు మజీయు 

నంచితాత్మ సదారాము( డఖిలలోక 
7రక్షణార్థంబుగా విరూపాతు( డాత్మ 

శకితోం గూడి జగతిపై సంచరించు. - 687 

. కొవున భగవంతుండును, రిదేవాదిశుండు నైన చేవుని సంగం 

బే వెరవున ఘటియించెనొ, యా విధ మంతయును దెలియ నానతి యీవే! 000 

. అనవుడు విదురున క మ్ముని, జననాయకు 6 డనియె నట్టి సాధుమనీషం 

దనరు [పచేతసులును నిజ, జనకుని సద్భాషణములు సమ్మతితోడకా, 689 
ERI RI బట IIT NS NIN SNSNSNIN 

1. చెలంగ వివాహవేళ6 దా* గరము నవోఢయె బర6గ. గాంచి వినిర్జితులై రి (హు 2. అర్హ 

వంబునకు (క.చ.ట.జ.డ.ద.తం. ) “దిశం (వదీబీం పయయు స్తప స్యాదృతజేతసః, సముద్ర ముప 

విసీఠ మపశ్యకా సుమహత్సరః”' అని మూ. (24-20) వి. అర్థవ మార్గమున(క) 4. వను జపధ్యాన (క) 
జి ఫ్లై ణి గి ఆశాల 

5. దపస్పతి (హ.వా.) 6. అర్థవమార్గంబునందు (క.తం.) 7. రక్షకుండు పరము(డు (వా) 8. దేవా 

ధిపుండైన దేవ దేవుండు (ట. డ.) 9. పరిభాష ణములు (చ.ట.జ.డ.) 
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శిరమున వహించి పడమటి, కరి గెడి సమయమున నెదుర నంబుధికంచెకా 

బటి పగు నొకసరసి మనోహర నిర్మల సలిలపూర్ణ యై యది మటియుకా. | 

రకోత్స లేందీవర |ప్రపుల్లాంభోజ కమనీయ కల్లార కలిత మగుచు( 

వర మ త మధుప సుస్వర మోద పల్ల వాంకురిత లతా తరు భరిత మగుచు, 

రమణీయ హంస సారస చక్రవాక కారండవ నినదాభిరామ మగుచు( 

గంజాత కింజల్క_పుంజ విక్షేపక మంద గంధానిలానంద మగుచు 

సజ్జనుని హృదయము. బోలి స్వచ్చ మగుచు 
3పహూరి పదాకృతి దివిజవిహార మగుచు 

ఘనుని సిరిభంగి నర్హ్మజీవనము నగుచు 

మానవతి వృ త్రిగతిని నిమ్నంబు నగుచు. గ్ర] 

ఒప్పునట్టి సరోవరంబు( బొడగని యందు నొక్క దివ్యపురుషునిం గనిరి, 

ఆతండును వారు, గి 

సమద (శ్రీక మృదంగ వేణు ముఖ భాస్వన్నాద మె దివ్యమా 
యై 

ర్ల మనోరంజక మై తనర్చు విలస ద్లాంధర్వగానంబు నె 

య్యము సందిల (గ వించు(6ద న్మహిమ కత్యాశ్చర్యుముం బొంద వే 
౧9 

గమునం ద త్మమలాకరంబు వెడ లెకా గొాతూహలోలాసి యె. 693 
య? Qe 

ఇటు వెలి వచ్చిన. 
య 

కని రా తాపసపుంగవుర్ దివిజలోక (శేష్టునిం దప్ప కాం 

చనవర్దకణా సనకాది యోగిజన భాస్వ దీయమానుకా (ద్రిలో 
చను భ కానుగుణాసుగుకా సుమహి తై శ్వర్యుకా (బిసాదాభి థో 

భన వకుకా నిహతాఘక ర్భజన సంపద్భద్రునికా రుద్రునికా. గ్ర) 
b= చ 

oT Ue] 

1. శిరసావహించి (చ.జ.డ.తం.) ౨. _పాగిళ కరిగెడి (హి.తం.) 

tf ఇచ్చట హ.తం.వా. లలో ఈ (కంది పద్యములు కూడ6 గలవు.ఇవి తా.ప, (ప్రతులలో లేవు. 

తే. సిద్ధ చారణ గంధర్వ సేవ్య మగుచు( బుణ్యముల కాలయం బయి పొలుపు మిగిలి 

లలిత మె చూడ నొప్పయి రమ్య మగుచు, దివ్యశుచి లఘు మధురాంబు భవ్య మగుచు. 

తే. శశికరంబుల౯ బోలి విశదము లగుచు, హరికథల( బోలి క ల్మషహరము లగుచు 

వహ్నులను బోలి భువనపావనము లగుచు6 బొగడ(దగు నీరములచే. (బపూర్ణ మగుచు. 

లి. అర్థియును జోలె లఘుతరమగు జలమున, 

నొప్పు నొక్కు సరోవరం బుజ్జ్వ లముగ ( 

గాంచి యందొక పురుషుని6 గని రతండు (క.చ.) 

కుసుమ ఫలభంతం బనుకూల మగుచు 

లలిత కల్ప లతాపుంజ కలిత మగుచు 

గీర శారికాకలిత విహార మగుచు (ద) 
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క్ర, 

em 

గ ఒడ, వ న న 
థగవంతుడును, వ ౩ ర్మజ్ఞాండును, ౩ క్ర పాళుండున ‘J = వర్శన: “ముగ స నిఖిల పాప 

హారుండును, భ క వత్సలుండును నెన హరుండు 4 ((పీతుం డగుచుం) (బస 

న్నాంతఃకరణులు ధర్వజులు శీలసంపను లు సంప్రీకులు నెన వారలకిటనియె. 
న్ జ ce ల ధా 

రుద గీ త : 

= విను(డు నృపాలనందనులార! మీ మది6 గల తలం పెల్లను గానవచ్చె 

మీకు భ(దం బగు మీయెడ నే నను(గహా ాబుద్దిచే నిటు గానయడితి( 

గై కొని యిపుడు సూక్ష్మ చుం (దిగుకాత్మక కము నగు నా(పకృతికం చెను ధరణిని. 

బరంగు జీవుని వం పె బరు6డైన వాసు దేవని చరణాబ్దముల్ దనరు భక్తి 

నది నెవ్వరు భజియింతు రటివారు 
థి టె 

నాకు( (బియతముల్ వారికి నయచరి(తు 

లార! యేను (బియుండ నై భూరి మహిమ 

వెలయుచుండుదు నదిగాక వినుడు మీరు, 698 

స్వధర్మనిరతుం డైన పురుముం డనెక జన్మాంతర సుకృత విశేషంబులం 

జతుర్ముఖత్వంబు నొంది, తదనంతరంబునం బుణ్యాతి ఏక ం౦ంబున నన్నుం బొంది, 

యధికారా౭తంబున నేను దేవతాగణంబులు నవ్యాకృతం బెన యే హరిపదం 

బులు వొందుదు మట్టి పదంబు భాగవతుండు దనంతనె పొందుం గావున మీరు 

భాగ వతత్వంబు నొందుటం జేసి నాకుం (బియులై యుండుదురు. భాగవత 

జనంబులకు నా-ంకు నధిక (పియుండు లేడు. కాన వివి కృంబును, జప్యంబును, 

బవి(త్రంబును, మంగళంబును, ని శేయసక రంబును వైన నా వచనంబు నాకర్థం 

పుడు, సర్గాదిని (బ్రహ్మ నిజనందనుల కెజింగించిన శ్రీహరి సోత్రంబు మీకు 

నెతింగింతు, వినుం డది యెట్టి దనిన. B99 

వసజాసను6 డాత్మజు లగు, సనకాదుల6 జూచి పలికె సమ్మతితో గకా 

వినుడు కుమారకులారా!, వనజోదరు మంగళ స్తవం బెటి(గింతుకా. 700 

. అని హరి నుదేశించి వారలు విన ని టనియె. ఓ యీశా! యాత్మవేదులె న 
(టు ౧? షు 

వారలకు భ వదియోత్పార్ష ౦బు స్వానంద లాభకరంబు గావున నట్టి స్వానంద 

లాభంబు మాకుం గలుగవలయును. నీవు పరిపూర్ణానందస్వరూపుండవు, ఇట్టి 

సర్వాత్మకుండ వైన నీకు నమస్కరింతు. అని వెండియు నిట్ట నియె. 701 

1. లగుచున్ (హ.తం.వా.) * తా.ప. (ప్రతులలో లేదు. 
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పంకజనాభాయ సంకర్షణాయ, శాంతాయ, విశ్వ(ప్రబోధాయ, భూత 

సూక్ష్మేయ్యదియాత్మనే, సూక్షయ, వాసుదేవాయ, పూర్ణాయ, పుణ్యాయ, నిరి 
కారాయ, కర్మనిసారకాయ, 1తయీపాలాయ, తై )లోక్య పాలకాయ, 

సోమరూపాయ, తేజో బలాఢ్యాయ, స్వయం జ్యోతి షే, 2దురంతాయ, కర్మ 

సాధనాయ, పురాపురుషాయ, యజ్ఞ 

'రేత సే, జీవతృపాయ, పృథ్విరూప 

కాయ, లోకాయ, నభసే, ఒంతకాయ, విశ్వ 

యోనయే, విష్ణవే, జిష్ట వే, నమో౬ఒస్తు. 7102 

స్వర్షాపవర్ష సుద్వారాయ, సర్వరసాత్మనే, పరమహంసాయ, కిధర్మ 

పాలాయ, సద్ధిత ఫలరూపకాయ , కృష్ణాయ, ధర్మాత్మనే, సర్వశక్తి 

యు కాయ, ఘనసాంఖ్య యోగీశ్వరాయ, హిరణ్యపీరాయ రుద్రాయ, శి 

నాథాయ, దుష్టవినాశాయ, శూన్య _పవృత్తాయ, కర్మణే, మృత్యవే, వి 

రా చృరీరాయ, నిఖిల ధర్మాయ, వాగ్వి 

భూతయే, నివృ తాయ సత్పుణ్య భూరి 

వర్చనే, ఒఖిల ధర్మ దేహాయ, చాత్మ 

నే ౬నిరుద్దాయ, నిభృతాత్మనే, నమో=. స్తు. 703 

BE 

* సర్వస త్వాయ, దేవాయ, సన్నియామ 

కాయ, బహిరంతరాత్మ నే, కారణాత్మ 

నే, సమ స్తార్ధ లింగాయ, “నిర్గుణాయ, 

వేధసే, జితాత్మక సాధవే, నమోఒస్సు. 104 

అని మతియు( (బద్యుమ్ను౦డవు, నంతరాత్మవు, సమస్త శేష కారణుండపు, 

చాతుర్తో(త్ర రూపుండవు, నంతకుండవు, సర్వజ్ఞుండవు, జ్ఞాన (క్రియా రూ పుండవు, 

నంతఃకరణ వాసివియు నె న నీకు నమస స్కరింతు నని. 703 

. అనఘా! దేవ! భవత్సద, , వనరహ సందర్శ నెచ్చ వజలిన మాకుకా 

విను వైష్తవ సత్కృత మె, యెనయు భవదర్శనంబు నీవె! మహాత్మా! 701 
0. ౬ ర్లు (టి 

ఆది యెట్టి దనిన. 07 

. అనఘ! సకలేం(దియ గుకొం జనమును భ_క్ష(పియంబు జలద శ్యామం 

బును సౌందర్య సమ(గము, ననుపమమును నిత్యమంగళావహ మగుచుకా. 708 
COINS NTI ENTS NSONSTN EN 

ల్ 

1. కేతపాలాయ (తం _వా. ) 2. దురంత్యాయ (తం); దుకన్యాయ (వా) లి కర్య 
పాకాయ (తం. వా.) 4. నిర్విక లృమేధ సేఒ 2ఒహం కృతాతృవే (జ. డ. బ. ) ర్. సమస్త జగ త్కా 

షా వే కారణాత్మ న! (24_ -42) రణుండవు (జ) “నమస ఆశళిషా మీళ మన 
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ల 

pm 

మజీయును, 709 

ఆశికులోపమ లస దలకళోభిక మగు నమృకాంప రేఖానిభాననమును 
సమకర్ణ్య దివంభూనా (ప్రభా కలితంబు సుందర (భూనాస సురుచిరంబు 

సలలిత కుందకుట్కల సన్నిభ ద్విజ పూరిత స్నెగ్ద కపోలయు గము 

సద్మపలాశ శోభన లోచనంబును మందస్మి తాపాంగ సుందరమును 

సస్మి తాలోక సతత (పసన్న ముఖము 

కంబుసుందర రుచిర మంగళగళంబు 

హార మణికుండల (పభాపూర కలిత 
చారు మృగరాజ సన్నిభ స్కంధ *యుతము. 710 

వెండియు శంఖ చక గదా పద్మ కలి తాయత బా హుచ తుష్టయంబును, వై జ 

యంతీ వనమాలికా కౌస్తుభమణి (శ్రీ విరాజితంబును, నిత్యానపాయిని యైన 
యిందిరా సుందరీ రత్నపరిస్పందంబునం దనరి తిరస్కృత నికషోపల వక్షస్థ్స 
లంబును, నుచ్చ్వాస నిళ్ళాాసంబులం జంచలంబు లైన వళి|త్రయ రుచిర (పకాళశ 

మాన దళోదరంబును, పూర వినిర్ణత నిఖిలవి శ్వంబును (బపిష్టంబు సేయు 

రీతి నొందు సలిలావర్త సన్నిభ గంభీర నాభీవివరంబును, పంకజ కింజల్క- 
విభాసిత దుకూల నిబద్ద కనక మేఖలా కలాప శోభిత శ్యామ పృథు నితంబ 
వీంబంబును, నీల కదళీ స్థంభ రుచిరోరుయు గళంబును, సమ చారు జంఘంబును, 

నిమ్న జానుయు గ*ళంబును, పద్మపత భాసుర పాదద్వయంబును, మదీయాంత 

రంగ తమో నివారక నిర్మల చంద్రశకల సన్నిభ నఖంబును, గిరీట కుండల 

గె9వేయ హార కేయూర వలయ ముద్రికా మణినూపురాది వివిధభూషణ 
భూషితంబును, నిరస్త సమ స్త నతజన సాధ్వసంబును, భక్రజన మనోహరం 

బును, సర్వమంగళాకరంబు నైన భగవద్దివ్యరూపంబు( దామసజన సన్మార్ల 

(పదర్శకుండవై న నీవు మాకుం జూపి మమ్ము. గృతార్జుల. జేయుము. ఆని 

వెండియు ని ట్లనియె. 711 

ఆత్మకు( బరిజుద్ది నర్ధించువారికి ధ్యెయవస్తువు భవద్దివ్యమూ ర్తి 

యంచిత స్వర్షరాజ్యాభిషి కున కైన సమధిక స్పృహణీయతము(డ వీవు 

సద్భక్తి యుత భక్తజన సులభుండవు దుష్టాత్యులకు గడు దుర్గ భుండ 

వాత్మదర్శనులకు నరయ ( గమ్యుండవు నై యర్థి విలసిల్లు దనఘ చరిత! 

1. కుట్మలరద స్ఫురితంబు, లాలితస్నిగ క పోలయుగ ము(జ) 2. ములును (చ.ట.త.డ.ద.బ. 
0 

లి. భవదీయమూ ర్తి (చ.ట.) 
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* యిటి నిఖిల దురారాధ్యు స్శు నిన్ను 
ఈం 

నజయ సుజనుల క న వరి 6వరాదు 
యా ళ్ 

వజల నెవ్వడు పూజించు వాండు విడువ ( 

జాలునే ? పద్మదళన్నేత ! సచ్చరి(త్ర! 712 

ఎనసిన భ_కియోగమున నే భవదీయ సదాబ్దమూలము 

న్ననయము( బొందువా(డు చటులాగహ భీషణ వీర్య శౌర్య త 

ర్హనములచె ననూనగతి సర్వజగంబులు సంహరించు న 

య్యనుపము డైన కాలుని భయంబును( బొంద(డు సుమ్ము కావునకా. 718 

ం ఇట్ట మీ పొదమూలంబు లెవ్వండేని 

పొంది ధన్యాత్యు( డౌ నట్టిపుణ్యు( డొండు 

మనములోపల6 గోరునే? మజచి యైన 

నవ్యయానంద! గోవింద! హరి! ముకుంద! 714 

హరి! మీ భక్తజనులతో, నిరుపమగతి( జేయు సంఖ్య నిమిషార్లముతో 

సరిగాదు మోక్ష మనిన న, చిరశుభ మగు మ ర్యసుఖము+ జెప్పంగ నేలా? 715 

దురితవినాళక పదపం, కరుహ!1 భవత్కీ_ర్తి తీరకణచయ బాహ్యాం 

తరసేక ధూతకల్మష, పురుషులు ధరమీ6ద. దీర్ణభూతులు గారే? 716 

అట్టి భూతదయా సమేతులు, రాగాది విరహితచిత్తులు, నార్జవాది గుణయుకు లు 

వైన భాగవతజనుల సంగంబు మాకుం గలుగంజేయుము, ఇదియ మ మ్మను(గ 

హించుట. అని వెండియు ని ట్లనియె. 711 

, నరసిజనాభ! సత్సురుషసంగ సమంచిత భక్తి యోగ వి 

స్ఫురణ నను! గబాంప(బడి పదము నొందినవాని చిత్త మ 

సిర బహిరంగముం గనదు చెందదు భూరి తమస్స్వ్యరూప సం 

సరణగుహకా జిరంబు గన(జాలు భవ న్మహనీయత త్వముక. T1I§ 

. అది యెట్టి దనిన, T19 

ఆరయంగ నేమిటియందు నీ విశ్వంబు విదిత యై యుండు నీ విశ్వమందు 

నేది (పకాశించు నెప్పుడు నిట్టి స్వయంజ్యోతి నిత్యంబు నవ్యయంబు 

నాకాళమును బోలి యవిరళ వ్యాపక మగు నాత్మత తంబు నధికమ హిమ! 

దనరు పర్యబహ్మ దా నని పల్కి యిట్లనియె నవిక్రియుం డ నవా(డు 



చతుర్ల స్కంధము 481 
థి 

శే, 

em 

లగ 

వ, 

నెవ్వ( డాతండు దనయందు నెపుడు నాత్మ 

కార్య కరణసమర్గంబు గాని భేద 

బుద్దిజనరంబు నాయడగు భూరిమాయ( 

జేసి విశ్యంబు సత్యంబుగా సృజించె. 720 

* మరల మరల బెక్కు_మాటు లీ వి శ్వంబు 

జనన వృద్ది విలయ సంగతులను 

నంద(6 జేయుచుండు నటి యా శ్యరు(6డ వె 
పధి, యై 

తనరు నిన్ను నాత్మతత్త్వముగను, 721 

తెలియుదుము. అని వెండియు ని బ్రనియె. యోగపరాయణు లగువారు (శద్దా 

సమన్వితులై (క్రియాకలాపంబుల నంతఃకరణోపలకితం బైన భవదీయరూపంబు 

యజింతురు. వారు వేదాగమ త_త్త్వక్ఞానులు. నీ వాద్యుండవు, ననాదియు, 

నద్వితీయుండవు, మాయాశళ క్రి యుకుండవు నై విలసిల్లుచుందువు. అట్ట 

మాయాశ కి చేత. 722 

చతురాత్మ! సత్త్వ రజ _సమోగుణములు వరుస జనించెను వానివలన 

మహ దహంకార తన్మాత్ర నభో మరు దనల జలావని ముని సుపర్వ 

భూతగణాత్మక స్పురణ నీ విశ్వంబు భిన్న రూపమున నుత్పన్న మయ్యె 

దేవ! యీాగతి భవదీయ మాయనుజేసి రూఢి జతుర్విధరూప మైన 

* పురము నాత్మాంశమున( జెందు పురుపు( డింది 

యములచే విషయసుఖము లనుభవించు 

మహిని మధుమకికాకృత మధువు. బోలి 

యతని( బురవంర్తి యగు జీవుడం(డు మణియు. 728 

* ఇట్లి జగత్సర్లకుండ వెన నీవు. 724 
(స) (an గా 

. భూతగణంబుల చేతనె, భూతగణంబులను మేఘపుంజంబుల ని 

రూతముగ( జేయు ననిలుని, ఛాతిని జరియింస. జేసి పౌరుష 'మొప్పన్ 125 

. రూఢి. దత్త (త్రియాలబ్ద రూపుండవును 
సుమహిత స్ఫుర దమితతేజుండవు6 జండ 

వేగుండవు నయి ఘన భుజా విపుల మహిమ 

విశ్వసంహార మర్జి( గావింతు వీళ! 726 

అది యె టనిన. 727 
౧౧ 
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ఇతిక రవ్య విచారక, మతిచేందగ నెప్పుడుం (బమత్తంబును సం 

చిత విషయాలాలసము నూ, రితలోభము నె నయట్లి సృషి గడంకకా. 728 
ప్ర న టె టె 

ఆఅ(పమత్తుండ వగుచుC బద్యాత! న్వు 

(మింగుదువు చాల నాంకట 1 మేంగుచుండి 

నాలుకలు ౫గోయు భూరి సన్నగము వాత. 

బడిన యెలుకను భకించుపగిది ననఘ! 729 

అనిశము నస్మదీయ గురు. డై న సరోరుహ సంభవుండు న 

మ్మనువులు నాత్మ సంశయము మాని భజించు భవత్పదాబ్దముల్ 

మనమున నిల్చి యుష్క దవమాన మహావ్యథ( జెందునట్టి స 

జను(డు పరిత్యజించునె? భుజంగమతల్పక! భక్త కల్పకా! 180 

కావున నాకును సూరిజ, నావళికిని సర్వసంశ యంబులు వాపం 

గావను (టోవను దగుగతి, నీ వని వినుతించినట్టి యీ _స్తవ మెలమికా. "8! 

రుద్రుండు (పచేతసుల కెజింగించి వెండియు ని ట్లనియె. (ప్రచేతసులారా! యిట్టి 

యోగా దేశనామకం బె న యా సోత్రం బా చార్యోసదేశంబున బహువారా 

వృ త్రిచే మనంబున ధరియించి, ినసమాహిత చిత్తు మీ రందజు నాదరంబున 

విశ్వాస యు కులు, స్వధర్మాచార వంతులు, భగవదర్చితాశయులు నై జపియిం 

చుచు సర్వభూతావస్టి తుండు, నాత్మారాముండు నెన సర్వేశ్వరుని నుతింపుచు 
ఖు డై 

ధ్యానయు_క్తంబుగా( బూజబింపుండు. తొలి యా స్తో(తంబు భగవంతు(డై న 

పద్మసంభవుండు *(సిసృతు వగుచ్చు నాత్మజుల మైన మాకును (సృజియింప 

నిచ్చగించు) భృగ్వాదులకును నెటింగించె. ఏము (నా భృ గ్వాదులునుు (ప్రజా 

సరంబునందు (బహ్మచోదితుల మెయి సోోత్రంబునం జెసి విధ్య స సమ స 
ny (cn a. a) అణి 

తమోగుణుల మె వివిధ ప్రజాసర్గంబు గావించితిమి. కావున నీ స్తోత్రంబు 

నెల ప్పుడు నేక్నాగచితుండు, వాసుదేవ పరాయణుండు నె యెవ్య (డు జపి 
గ్ా నా! యె 

యించు, వా(డు వేగంబె _శేయస్సునుం బొంది, తదీయ జ్ఞాన స్ట వంబున వ్యసనా 

రవ రూపంబె న సంసారంబును సుఖతరంబుగం దరియించు. ఇటి మ దుసదిషం 
ఠి ల లు టె 
బెన శ్రీహరి సవంబు నెవ్వండు చదువుచు దురారాధ్యుం డైన శ్రీహరిం 
san Me) రై , 

బూజించు, వాడు మదు క్ష సో(త్ర గాన సంతుషుండును, (్రేయస్సులకు నేకా 

(శయభూతుండును నగు శ్రీమన్నారాయణుని వలన సమస్తాఖీష్టంబులం 

టె శ ప వ ౮ | న స ఠి నె ౦దు. ఎవ్వడు (పభాతమున లేచి (వొంజలియు, గ్రోద్దా సమన్వితుండు నై 

1. (మొగ్గు (హు ౨. చాచ (హు కి. సమాధాన (క.బ.) *తాంప. (ప్రతులలో లేదు. 
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యీ మంగళ _స్తవరాజంబును విను, వినుపించు, వాడు కర్మబంధ విము కుండగు. 

అని మణియు నిట్ల నియె. 792 

గ ఈ నరదేవ తనయులారా!, పురుషాడిళుండు పరమ పురుషు(డు నగు సీ 

శ్వరు సుస్తో(త్రము మి కా, దరమున. దెలిపితిని మీరు. దద్దయు భ కికాం 708 

ర్ం ఎకా(గ చి త్తులును సు, లోకులు నె జపము సేయుచును ఘనతపముం 
Qe 

గై కొని చేసిన మీకును, జేకుజు మహిలేప్పితార్హసిద్ది కడంకకా, 784 

అధ్యాంయ యము._౨౫ 

క. అని యీగతి నుపదేశం, బొనరించి సదాశివండు నొగి వారలచే 

తను బూజితు( డై వారలు, గన నంతర్జాను య డయ్య6 గౌతుక మొస్పకా. 85 

వ. అంత. 736 

తే, తివుట వారలు రు(దోపదిష్ట మైన 

యచ్యుత స్తవము జపించు చయుత సంఖ్య 

వత్సరము లు.గతపము దుర్వార వారి 

మధ్యమున జేయుచున్న సమయమునందు. 737 

౩ నారదుండు (పాచీనబరి కి జానమారమును దెలియ. జేయుట ;-- 
లలి ఖః ౧ 

వ. ఘనకర్మాసక చితుండై యున్న (ప్రాచీనబరి కడకు నధ్యాత్మవేదియుం గృపా 
ar. wD కూ oa 

భువు నై న నారదుండు చనుదెంచి, యా రాజునకు జ్ఞా నబోధంబు నేయుకొఅకు 

నతని కి టనియె. రాజా! యీ కర్మంబునంజేసి యెట్ల (శ్రేయస్సు నభిలషించు 

చున్నవాండ వట్టి యరిష నిరసనంబును, నభీష ప్రా పికరంబును నె న (శ్రేయంబీ 
6 (=) లు అలవి షి 

కర్మంబువలన లభింపదు. అనినం (బొాచినబర్హి నారదున కి ట్ల నియె. 738 

సీ, అనఘ! మునీంద్ర? మహాభాగ! యేను 2గర్మాపహత జ్ఞానుం డగుచు మోక్ష 
మెబు(గంగలే నె తి నిటి నా కిప్పుడు గడు విమలంబును గర్మబంధ 

0 - ర 

నాశకంబును నగు జ్ఞానోప దేశంబు గావింపు మకిదయాకార! కూట 

ధర్మంబు లగు కిగేహతతులందు 6 జెంది జాయా తనూజాత ధనాదికములె 
న న క స 

1. మీకే, నెలుగించితి మీదు డీని నెప్పుడు భ కికా (ట. జ. డ. త.) వి, క ర్మాపవిద్ర జ్హాని 

నగుచు (ఈం); “కర్మాపవిర్ధ ధీ (25-5) లి. దేహ (క. చ. ట. డ. ద. బ.) 
3 

[25] 
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౧ 

దగ బరి భామ్యమాణు (డె *నొగిలి మోక్ష 
(aM 

పదము నొందంగ(జాల (డు భవ్యచరిత ! 739 

(NX . అనవుడు నతనికి కినత(డను, ననఘా! యీ యధ్యరంబులందును గృపమా 

లిన నీచే విశసింసం. జని కూలిన పసులు వేలసంఖ్యలు కనుమా ! 140 

వ. కావునం బకువాతంబులు త్వదీయ వై శసంబును స్మరింపుచున్నవి యగుచు 

లోహయం౦త్రమయ శృంగంబులచేత నెపుడు నీవు పరలోకంబు నొందెద వపుడు 

నిను హింసింతు మని భవదీయమృతికి నెదురుచూచుచున్నవి. ఇట్టి సంకటంబు 

నొంచంగల నీకు ని నారకం బెన యొక్క యితిహిసంబు గల దెింగింతు. 

అని యి ట్రనియె. Til 

—:పురంజనోపాభఖ్యా నము ౩ 

er భూమీశ! వినుమయ్య! పూర్వకాలమున( బురంజను( డను నొక రాజు గలండు 

కెనశ్రని కవిజ్ఞాతు. డను "పేరం దగిలి విజ్ఞాత చేష్టితు( డగు సఖుండు గలండు 

ఆ పురంజను(డు పురాన్వెషి యై ధరాచ్మక్రంబు గలయంగ సంచరించి 

తన కనురూప మై పెనుపొందు పుర మెందు వీకింప( జాలక విమను(6 డగుచు 

తే. నే పురము లుర్వి6 బొడ(గనె నా పురములు 

కామముల( గోరు తనకు న క్కాామములను 

బోందుటకు వానిని ననర్హ ములుగ ( దన మ 

నమున( దలయచి యొకానొక నా6 డతండు. ' 742 

వ. *(చనుచున్న సమయంబున హిమవత్సర త దక్షిణసానువులందు.) 748 

రగా . వర నవద్వార కవాట గవాక తోరణ దేహళీ గోపురముల నొప్పి 

ప్రాకార యంత వప (పతోళీ పరి ఘాట్టాల కోపవనాళి( దనరి 

సౌవర్ణ రౌ ప్యాయస ఘన శృంగంబుల రమణీయ వివిధగేహముల మించి 

రథ్యా సభా చత్వర ధ్వజ |క్రీడాయతన సువై త్యాపణతతి( దనర్చి 

యగన (హక. నకును (హా. తం. వా.) 8. అతనికి విజ్ఞాతుం డను పేరం దగిలి (వా); 
అతనికి విజ్ఞాతు( డను పేరం దగిన (తం. వా.); “తస్యా విజ్ఞాత నామాఒసీత్ సథావిజ్ఞాత చేష్షితః'' 
(25-10) * తా.ప. (ప్రతులలో లేదు. 
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థి 

తే. 

యా 

మరకత స్ఫటిక విడూర మణి వినూత్న 
మౌ క్రికాయుత ఖచిత హర్మ్యములు గలిగి 

విదుమ (ద్రుమవేదుల వెలయు నొక్క 

స్పరము6 గనియె భోగవతిని( బోలుదడాని. "4 

ఇట్లు గనుంగొని యనంతరంబ ముందట దివ్య(దుమ *ేలతాకుంజ ' పుంజంబును, 

సమద నద ద్విహంగ మ తమధుకర కుల కోలాహాల సంకుల జలాశయ శోభి 

తంబును, హిమనిర్ష్యర బిందుసందోహ పరిస్పంద కందళిత మందమలయ మరు 

దుచ్చలిత (ప్రవాళవిటప నళినీతటంబును, పాంథజన మనోరంజ నాహ్వాన బుద్ది 

జనక కలహంస రాజకీర కోకిలాలాప విరాజమానంబును, ముని(వత నానావిధ 

వనమృగ(వ్రాత బాధారహితంబును నై న పుర బాహో్యద్యాన వనంబునందు 
యాదృచ్చికంబున నేకై క శతనాయకు లైన యనుచర దశకంబును, పంచ 

మస్తక సర ప్రతిహారుండును దోడరాం జనుదెంచుచున్న భర్త న్వేషిణియుం, 

గామరూపిణియు, న్మపౌఢయు వై నయబట్లి. 745 

ఘన సమవిన్య_స్స కర్ణ కుండల రుచుల్ గండభాగంబుల ?నిండి పర్వం? 

దమ్మిజేకుల సిరి. దటమటింప(గ(జాలు మెజు6గు కన్నులు దల? దిరిగిరాంగ. 

జఘనసంకలిత పిశంగ నీవీద్యుతి కనక కాంచీరుచి€ గరము బెనుపం 

జరణ సరోజ భాసుర చలన్నూపుర రుణరుణధ్వని నర్మసరణి( జూప 

. లలితయౌవనలక్ష్మీవిలాస భాను 

రోదయ వ్యంజిత (ప్రభాయు క్ర పీన 

సమ నిరంతర కుచకుట్కలముల (పీడ 

జెంది పయ్యెద( గప్పు బాలేందుముఖియు. 746 

మతియును కిణచాలయు, సుదతియు, గజగామినియు నైన యొక్క (పమ 

దో త్రమం గాంచి. TAT 

. “తరమిడి _పేమోద్గత మై, మరువిండ్తం బోలు కన్నొమలు గల తరుణీ 

సరసాపాంగ విలోకన, శర పరివిద్దాంగు ( డగుచు జనవిభు(6 డనియెక౯ా. 746 

లో లు లు షు లు టు 

1. లతాకులంబును (డు బ.) 2. నిండ బర్వ (చ-బ) లె. బాలకియు (చ.టత.డ.ద.బ.) 

4. ఆరుదుగ( (బేమగ్గలమై (హ) 
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= ఎవ్వరిదానవు? జనకుం, డెవ్వండు ? పేరేమి? భృత్యు లీ పదియొక రిం 

దెవ్వరు ? సతు లెవ్వరు ? దుజి, యివ్యనమున నుండ. గార్య మెద్ది? మృగాకీ! 

. భవదీయ పురస్పరు6 గగు, సవనాశను( డెవ్వ6 డతికృపామతి నాకు 

వివరింపు మనుచు వెండియు, ధవశేకణ6 జూచి ధరణివవు6 డి ట్ల నియెకా, 10 

సీ. తరళాకి పతి యగు ధర్ము నన్వేషింప( జరియించు (హీ యగు సతివొ? కాక 
రుదు నన్వేషించు రుద్రాణివో? కాక (బహ్మను వెదకు భారతివొ? కాక 

నారాయణుని భక్తి గోరి యన్వేషించు నిందిరవో ? కాక యెవ్వ రీవు ః 

త్వ త్సాదకామనత్వము నను సంప్రాప్త సకలకాముం డగు "సరసు నెట్టి 

తే, వాని వెదకెదు ? తరుణి! భవ త్కృర్యాగ 

పద్మకో శంబు? నె డెందు. బతిత మయ్యె? 

నాకు నెజీ/గింప6 దగుదు వివేక చరిత! 

యని నృపాలుండు మజీయుని ట్లనియె సతికి. 701 

క, కర మొప్పంగ నీ విటు భూ, చర వగుటకా హీవి శివవు శారదవును సా 

గరకన్యవు6 గా కుండుట( దరుణీ! పొడగంటి నని పదంపడి పలికెకా, 02 

సీ, మొనసి యద్యభకర్ము(డ నై న నాచేత నిపుడు పాలిత మైన యీ పురంబు 
సరసిజోదరుని భుజాపాలి తోదా త్ర లలిత వై కుంఠ మలంకరించు 

నిందిరాసుందరి చందంబునను సీ వలంకరింప6 గడంగు పంకజాకీ! 

యది గాక తావకీనాపాంగరుచి మోహితాంతరంగుండ నై నట్టి నన్ను 

తే. మహిత స్మప్రీడభావ సన్మందహాన 
చారు విభమ (భూలతా (పేరితుండుగ. 

దనరు భగవంతు డగునట్టి మనసిజుండు 

పడ(తి! యుడుగక పీడింప( దొడంగె నిపుడు. 753 

చవ. కావున, 

చ. తరుణి! సుతార లోచనయుతంబును మంజు సుధాసమాన భా 

సుర మృదువాక్యయు కమును శోభిత కోమల లంబమాన సుం 

దర చికురాధిరామము నుదారము నై న భవ న్ముఖాబ్దముకా 

సురుచిరలీల నెత్తి నను జూడుము సిగ్గును జెందనేటికిజా? 755 

1. జనుని (క. చ. టి. త. బ.) 2 బదెక,_డ (క. చ. బ.) 



చతుర 
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అని యి ఎధ్వంబున నదీరుం డై పలుకు పురంజనుం జూచి, యా (పమదో తమ 

వీర మోహితయైై, సస్మితానన యగుచు, నానందంబు నొంది యిట నియె. 756 
ae) 

పురుషవర! నాకు నీకును, గురువును నామమును గులము. గోరి యెజుగ నీ 
పురమున నుండుదు€ గా కీ, పురమును నిర్మించినట్టి పురుమ నెజుంగకా. 757 

= వీరలు నా సఖు లీ లల, నారత్నము లార్యవినుత ! నా చెలు లీ వృ 

దోరగ చే ని(దింప(గ, దీరత మేల్కాంచి పురము ధృతి. బాలించుకా. 758 

= వెండియు ని ట్ల నియ. 

మనుజనాయక ! నీవు మ ద్భాగ్యవశళమున నిటకు నేతెంచితి విపుడు నీకు 
మంగళం బగు నీవు మహి తేం[ద్రియ (గామ భోగ్యంబు లగు కామపుంజములను 

అరి సంపాదింతు వనఘాత్మ! యీ నవ ద్వార్యప్రయుక్త మె తనరు పురము 

నీవు గైకొని యేలు నీకంచె నిందుకు నధికు( డన్యుండు లే. డనఘ! యిందు 

మదు పనీతము లైన కామముల ననుభ 

వింపుచును సమాశత మధిష్టింపు మెలమి( 

గోరి నీకంటె, (బియులు నెవ్వారు ? నాకు 

నరసిచూడంగ మనుజేం(ద్ర [ యదియు.6 గాక. 760 

మశీయు రతిజ్ఞాన విహీనుండును, నకోవిదుండును, నిహపర చింతా శూన్యుం 

డును, బశకు(ప్రాయుండును, *(ద్వదన్యుండును నైన వానినే నెట్లు వరియింతు? 

గృహస్థా(శ్రమమందు ధర్మార్థ కామ మోక (పజానందంబులును, యశంబును, 

యతి వేద్యంబులు గాని రజ సమో విహీన(పుణ్య)లోకంబులును గలుగు .పిత్ళ 

దేవర్షి మర్త్య భూత గణంబులకుం దనకు నీతలోకంబున గృహస్థాశ్రమంబు సర్వ 

క్షేమార్హ౦ బైన యాగశమం బం(డ్రు. కావున పదాన్యుండవు, వీరవిఖ్యాతుం 

డవు, (ప్రియదర్శనుండవు, స్వయం(ప్రా పుండవు నై భోగిభోగ సదృశ భుజా 
(దంకం) బులచే నొప్పు భవాదృశుం దగిలి (మాదృశ యగు) కన్య వరింప 

కుండునే ? యని వెండియు. 761 

. కరుణారస పరిపూర్ణ. స్ఫురిత స్మితరుచి విలోక పుంజము చేతకా 

గర మర్చి దీనజన భయ, హరణు(శ వై సంచరింపు మభిలజగములక౯ా. 762 

1. షద్దోరన్ (క ఈ జడ) 9. నందు నా జెబులచే నలిమక కానముల్, నెమ్మి చ. జ 

నరిందమ నీకుగూరు (ట్ర) శతా. ప. (పతులలో లేదు. 
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ల 

రొ 

యమ్. 

(శ్రీమహాభాగవతము 

* అని యోగతి( బలికిన యా, వనజాకి(6 బురంజనుండు వరియించి ముదం 

బున నన్యోన్యపీతికా, దనరుచు6 ద త్పురము సొచ్చి ధన్యుం డగుచుకా, 

శతసమకాల మ ప్పురి నజ(స్రము భూరి సమ _స్తసౌఖ్య సం 

గతుల6 దనర్చి వందిజన గాయక శేసద్వినుతోపగాన మో 

దితమతి నొప్పి సుందర సతీజన నేవితు. డై నృపాలకో 

చిత లలిత స్థలంబుల వసింపుచు( (గడలు సల్పుచుండ(గకా. 764 
స్స 

నరనాథుండు లోకభయం, కరగతి వరించు (గీష్మకాలము దోంపం 

దరళ లహరీమనోహర, వర|హోదిని సలిలమందు వసియించె( దగణా. 765 

ఇట్లు వసించి, కతిపయ దినంబు లరుగు సమయంబున. 766 

ం అవనీశ్వరో త్తమ! య ప్పురంబున నాలువంకల నున్న 2౫వ (కులు వినుము 

తూర్చుది కు నను నై దును దక్షీణో_తరంబుల రెండు బశ్చిమంబునను రెండు 

గాగ నా తొమ్మిది గవ(కుల నుపరిదిక్కున నేడు. (గిందిదిక్కునను రెండు 

నె యుండు మతీ వానియందు( బృథగ్విధ విషయగత్యర మె వెలయు నీశ్వ 
ల్లు థ లు 

రుం డొక6 దరయ6గ6 గలండు రూఢిందత్చు. 

రంబు( బాలించునట్టి పురం జనుండు 

నా పురద్వార నవకంబు నందులోన 

నర్ధి( (బాగ్జ్వార సంచకమందు వరుస. 7167 

ఖదో్యోతయు, హవిర్ముఖియు నను నామంబులు గల ద్వారయుగంబున ద్యుమ 

త్సఖుం డై విభ్రాజిత జనపదంబును బొందు. వెండియు నళినియు, నాళినియు 
నను పేళ్ళం గల వాకిళ్ళ రెంటియందు నవధూతసఖుండై సౌరభరూపంబులై న 

విషయంబులం బొందు. మశియు ముఖ్యానామకం బె న (ప్రధాన (పా గ్యారంబున 
యా © 

రసజ్ఞ విపణాన్వితుం డై యాపణ, బహూదనంబు లను విషయంబుల బొందు. 

పితృహూ నామకం బెన దకీణద్యారంబున (శుతధరాన్వితుం డె దకీణ 
Qe Qe 

పౌంచాలం బను రాష్ట్రంబు నొందు. దేవహూ నామకం బైన యుత్తరపువాకిట 

(శుతధరాన్వితుం డై యు తరపాంచాలం బను రాష్ట్రంబు నొందు, వెండియుం 

బడమటి వాకిళ్ళ రెంటియందు నాసురీనామకం బైన వాకిట దుర్మదస మేతుండై 

1. సద్వినుతోరుగాన (తం. వా) 2. గవనులు (వా) 
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థి 

cm 

em 

(గామకనామకం బై న విషయంబును, నిర్శతి నామకం బై న వాకిటియందు 
లుబ్దకయు కృుండై వై శసం బను విషయంబు నెందుచుండు, వెండియుం బురం 

జను డ ప్పురంబునం బౌర జనంబులందు గల నిర్వా, 'కేళస్కరులను నిద్ద 

అంధుల చేతగమన,కరణంబులను (క్రియ ల నొందుచు,నంతః పుర గతుండగునప్బుడు 

విమాచీన సమన్వితుఎ డై, జాయాత్మజోద్భవం బైన మోహ (ప్రసాద హర్షం 
వ్. రు య 

బుల నెందుచుండు, ఇ వ్విధంబునం ర్యాస కుండు 6, గామాత్మకుండు న బుది 
అణాల యా టు 

యను మహిషిచేత వంచితుం డయ. అ క్కామిని. 768 

పానంబు సేసిన దాను బానము6 జేయు. గుడిచిన6 దానును గుడుచు మణియు 

భక్షింప6 దానును భక్షించు నడచిన నడుచును నవ్విన నవ్వు నెడ్వ 

నేడుచు6 బాడిన6 బాడు విన్నను విను జూచిన6 జూచు6 గూర్పున్న నుండు 

దుఃఖింప దినుండై దుఃఖించు నిలిచిన నిలుచు ని(దింపంగ నిదవోవు 

. ముట్లినను ముట్లు మూర్కొన్న మూరుకొనును 
రు లు 

బలుక.6 బలుకును బవళింప. బవ్వళించు 

హర్షమును బొంద నాత్మను హర్ష మొందు 

మోదమును బొంద6 దానును మోదమొందు. 769 

ఇ వ్విధంబున నతండు మహిషీ విప్రలబ్దుండును, వంచిత స్వభావుండును నె 

పారవశ్యంబునం జేసి యజుండును, ఇత రచ్చా విరహాతుండు నె కీడామృగంబు 
షః ల్లు 

చాడ్పున ననుకరింపుచు, వర్తింపుచు నా పురంబున6 గాప్పరం బుండె. ఆ పురం 

జనుం డొకానొక దినంబునం ధనుర్దరుండై . 770 

అధ్యాయము — ౨డు 

. పంచాశ్వ యు కంబు పంచబంధనము చ।క్రద్వితయ మును యుగద్వయంబు 
నాశువేగంబు నేనాక్షంబు( గూబర ద్వయము ( బతాకా (తితయయుతంబు 

నేకరశ్మియుతంబు నేకసారథికంబు స ప్పవరూధంబు స్వర్హభూష 

మును బంచవి(క్రమమును నేక నీడంబు( (కట పంచ(పహరణము నైన 

. రథము కాంచనరచిత వర్మము ధరించి 
విలస దకయ తూణీర కలితుం డగుచు. 

గణశ దీపింప నెక్కి. యకాద శ వ 

సంఖ్య సేనాసమేతుండై సరభసముగ, ్ర్గ 
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వ. పురంబు వెశలి చలం బను ననంబునకుం జనీ,యందు విడువరాని మపొషిని 

విడిచి, మృగయాస కుం డై *(దృప్తుం గగుచు) ధనుర్మాణంబులు ధరియించి 

సంచరించుచు, నాసురవృ త్రి దగిలి, ఘారాతుుండు, నదయుండు న సిశాత 

సాయకంబులవేత న మ్మ్గ(వ్రాతంబులం బరిమార్చా, -జులకు మ గయావినో 

దంబు విహితానుష్టానం బగుచుండ నాసురవృత్తి యెట్లయ్యె నని యంటివేని, 

నిది ర రాగ(ప్రా ప్రంబగుటను విహితంబు గాదు. వినుము, 1త్రీర్ణంబులందె, (ప్రఖ్యాత 

(శాద్ధదినసంబులయంది,రా జె నవాండె, మేధ్యంబులై న పశువులనె, వననంబునందె, 

యథోపయు కృంబుగానె, వధింపం జను నను నియమమా(త్రంబు గలదు. కౌవున 
జ్ఞాని యైన విద్వాంసుం డొచరింప(ండు గాక. ఆచరించినం గర్మానుర్జానజనితం 

బై న జ్ఞానం బునం జెసి యందుం బొరయండు. అట్లు గాక నియమోల్ల ంఘనందబునం 

గరా ్మచరణుం డగువాం డభిమానంబు నొంది, కర్మబదుండై గుణ పవాహ 
ధి | 

పతితుండును, నష(పజుండును నె యధోగతిం గూలు, ఇ టగుటంజెసి 
టఈ్ జః యు ద 

(సాధుజనులకు సర్వ _పకారంబులు) నాసురవృ త్తి దూనం దగు. అని వెండియు 

ని ట్లనియె. అంతం బురంజనుం డ వ్యనంబున. 772 

© 

క, వర చిత్రసక్ష సునిశిత, శరములచే శశ వరాహ చమరీ రురు కా 

సర గవయ శల్య హరిణీ, కరి హరి వృక పుండరీక కపి ఖడ్గ్డములకా. 773 

వ. వధియించి మజియు,. 174 

సీ, వరుస మేధ్యా మేధ్య వనమృగంబుల *ఘృణ సన దుస్పహ క్రీడ సంహరించి 

(శమయు కు6డై వేట సాలించి మరలి మందిరమున కర్ణి నేతెంచి యందు 

సముచిత స్నాన భో జనకృత్యములు దీర్చి యతివిశమమున శయాను. డగుచు. 

బరిమళ మిళిత ధూపవ్రాత వాసిని వర్వాంగు. డగుచు (స్రక్చందనాది 

తే, వివిధ భూషణ చేలముల్ వెలయ. దాల్చి 

తృ పుడును హృషుండుకా మతి ధృషుండయియ 
— లు (on) 

నన్యజాకృష్టచి తుండు నై రతి(ప 

సంగ కౌతుక మాత్మను దొంగలింప, న 

వ. అంత స్వకీయ (ప్రాణవల్ల భ యగు మహిషియందు మనంబు నునిచి, యా వరా 

రోహయు, గృహమేధినియు నై న గృహిణిం గానక, విమనస్కు-౦డై నిజాంతః 
యు ర్త 

పుర కామినులం గనుంగొని యి ట్లనియె. 776 

మ నట NINN INNN. జమ మ 

* తా. ప. (ప్ర. లలో లేదు. 1. (శ్రాద్ధాదు (హ. తం. వా.) 2. ఘృణజన (హ) కృపాజన (క) 

శి. పరిగ్రాంతి (హ. వా-) 
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రామాజన గంఘములా, రా! మానవతీలలామ రామామణి నా 

రామక్సప వడసి మెల6గుదు, రా? మానుగ.( గుశలనా 2 పరాముర్శింపకా, 

సారవివేకలార! గృహసంపద లీయెడం బూర్వరీతిచే [లో 

నారయ.6గా రుచింపవు గృహాస్తునకు కా గృహమందు మాతగా 

నీ రమణానుకూల రమణీమణి యై తనరారు భార్యగా 

సీ రుచి నొందకున్నం( గననేర్చునె? త డృహమెధి సౌఖ్యముల్, 778 

ఆదియునుం గాక. 179 

వాగ డొందు జనని గానీ, తగవన వ _ర్రించునట్ట దయితయ కాని 

తగ నుండని గృహముననుం,టగు6 £ జశ్రవిహీన రథమునం దుం టరయకా. 180 

కావున. 781 

తలకొని నాకు డా ననుపదంబును బక జనింప(జేసి సం 

చల దురు దుర్భర వ్యసనసాగర మగ్ను (శ నైన నన్ను ని 

శ్చలముతి నుదరించి యనిశంబును మత్రిియ యెన భార్య రు 
(య రా 

వలన జరింపుచున్న దనివారణ నా కెజింగింప౮! దయకా, 782 

ఆనవుడు విని య కాంతలు, జనపతి కిట్లనిరి రాజస త్తమ! కియదిగో! 

దన కొంగైన నను బజపుగ, నొనరింపక నేలం బొరలుచున్నది వగలకా. 783 

ఏమికతమున నున్నదో? యెజు(గ మేము 

నీవు చూడు మటన్న నా భూవరుండు 

నేల( బడి పౌరలెడు భార్య. బోల( జూచి 

మనములో దుఃఖతాపంబు మల్ల డింప, 784 

అంత. 785 

జలజనే(త్రి (పణయ సంజాత రోషభా 

వమున నె నయట్లి వకదృష్షి 
య (ప) లు 

జనవిభుండు సూచి యనునయ కోవిదు( 

డగుచు న ప్ప యోరుహాకీ( జేరి. 
లల! న. an 

1. సారామలకృపచే (హ) 2. దాను సుపథంబున (హ) 8.. ఇదిగో (తం. వా.) 
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పొలంతుక6 దన యుత్సంగం, బుల నిడి త తాాదయుగళమును నంటుచు మం 

జుల మృదుభాషణముల నా, లలనామణి6 జూచి పలికె లాలన మొప్పకా. 78! 
శ్ ER న 

. రమణిరొ? భృత్యులందు నపరాధము గల్లిన' నాయకుల్ స్వప 

క్షము6 దలపోసి యుగతర శాసనముం దెగి చెయ రట్లుగా 

క మనములోని కిన్య-( దమకంబున నాజి నొనర్చిరేని ని 
క్కుముగ ననుగహించుటయ కొక తలంప6గ నాజ్జ సేయు పే? 788 

. కమలానన బాంధవ కృ, త్యము( దలంపక రోవచితు ( డగు 'కుటిలాత్ఫుకా 

మమతం (గోధియు నీతి, క్రమరహితు(డు నె న బాలు6గా నెన్న (దగుకా. 7189 
QQ 

+ అని వెండియు నిట్ల నియె, 190 

=, సరసోదార సుధారసోపమ వచ శ్చాతుర్య సౌభాగ్య మె 
దై 

హరి సీలోపమ కోమలాలకయుతం బె విభమ(భూలతా 

పరిపుష స్మిత సద్విలోకనము నె భాసిల్లు యుష్మన్ముథాం 
ee Qe ae) 

బురుహంబుకా భవదీయ దాసునకు( బూందోణీ + గృపంజూపవే ! "01 

విను వీరపత్ని! సీ యెడ, ననయంబును (బ్రాహ్మణులును హరిభ కులు6ద 

క్క నితరు లెగ్గొనరించిన, వనితా ! కికింతు నెంతవారల నై నకా. 792 

ఈ ముల్లోకములందును, నా మనమున రోష మొదవినకణా భయరహితుం 

డై మదిలో. బరితోషము, తో మెలంగెడు వాని గానం దోయజనే(త్రా! 0 

ఇందీవరేక్షణ ! యే నెందు భవదీయ తిలకవిరహితము మలినయుతము 

హర కూన్యంబు ౨నపా సరాగంబును నత్యమర యుతంబు నాన ముఖము 
oy అవి ఇచి యై 

గళి తాబుబిందు సంకలిత సంచితశోభమాన పీన _స్రనమండలమును 

రమణియ తాంబూలరాగ విహీన మెనటి సుపక్వ బింబాధరంబు( 
౧... రు 

గాన నిట్లుంట కిపు డేమి కతము నాకు 

నర్జి నెజిగింపవే! “మృగయాతిస క్రి 

నబల ! నీ కెటుంగింపక యరి గినట్టి 

తప్పు నై నె రించి కావంగ( దగుదు నేను. 794 

wT అటా టాం టాం రం టే 

1. కుటిలాత్ము, న్నమర్రయుతు(డును నీ సిని (క. ద); కుటిలాత్యుకా నమడా దండు (తం. వా. ) 

వ. మనో(పకాళ శకమునె (హు తం. వా.) లీ. గాంగ. (హ. తం. వా.) 4. మృగవ సన మొంది 

(క. చ. ట. తం.! 
/ 
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వనితాజన పరవశు( డె , మనసిజశర బాథ్యమాన మానసు6 డగువా 

నిని. దగ. గర్హవ్యార్లము లను భజియింసక తొలంగు అలనలు గలకే? 179 

అనుచుం దదీయ వి(భ్రమవశంగతుం డై పలికిన విని. 796 

+, కంజాతప ప్మృత్రన్నత్ర పు, రంజనుదెస రోష ముడిగి రమణీయ (౪ శ్రీ 

మంజుల మృదూ కుల మనము, రంజింపుచు( బలికె సదనురాగ మెలర్చకా.797 

ఆంత. 798 

అధ్యాంయయు..౨౭ 

. అ మ్మహాదేవి నెయ్యంబున మంగళస్నాత యె మృదుల వ సముల గటి 
ల్లు — రు 

(స క్చందనాది భూషణములు ధరియించి కమనీయ మోహనాకార యగుచు. 

బతికడ నిలిచిన నతడు సంతుష్టాంతరంగు (6 డై యభ్యంతరమున నుండి 

యన్యోన్య సరస గాఢాలింగనంబులు గావించి గోప్య వాక్యముల చేత 

నత(డు [ప్రమదా పరి(గహ వ్యసనమునను 

గడ(క నపకృష్ణ ఘనవివేకమును గలిగి 

పగలు రేయను (బొద్దు లేర్పజుపలేక 

యెనసి యాయు ర్భకయంబు దా నెణుంగండయ్యె. 799 

మణశియు నతం డున్నద్దమదుండును, మహామనుండును, అర్హ శయ్యా శయా 

నుండును, మహిషీ భుజోపధానుండును నై యజ్జానాభిభూతుం గగుటంజేసి 

స్వరూపభూత పరమపురుషార్గంబు నెజుంగక, నిజమహిషినే పరమ పురుషా 

ర్ధంబుగా (6 దలంపుచు, రమింపుచుం గామ కశ్మల చిత్తుండైన యతనికి నవ 

యౌ వనం బైన కాలంబు క్షణార్హంబునుం బోలి గతం బయ్యె. ఆంత, 800 

. విశద 'యళోజలనిధి యా శశిముఖి యయగు భార్యవలన సమ్మతి నేకా 

దశశత పుత్రుల రణక, ర్కశదేహులం గాంచి కౌతుకంబున మజియుకా. 801 

. గురుళీ లౌదార్య గుణో, త్తరలను సల్ల లిత గుణరకదంబల (6 (దియలకా, 

వర కులపావనల దళో, తరశత దుహితలను గాంచె. ద తతివలనకా. $802 

ఇట్లు పుత్ర పుతికా జనంబులంగని యున్నంత. 

ము 

1. యశోనిధి యగునా (త. ద.) 
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శ్రీమహాభాగవత ము 

. విను మాతని 'యాయువులో, న నరిగె నర్గంబు నంత నరపతి కులవ 

రను అగు సుతులకు(6 ప£ఠణయ మొనరించెకా సదృళ లైస యువిదలతోడకా క్త 

(0% 

ల 

(చ. త. 
కాముడె 

(వ్యా.)” 

ణి 

నరనాథు( డాడుబిడ్డల, వర రూప వయో విలాస వై భవములచేం 

బర6గిన 2నిజ తనయ సదృశ, వరులకు సంపీతితో వివాహము చేనెకా. $805 

. అట్లు వివాహంబు గావించి యున్న సమయంబున. 806 

విను తత్పుతు లొక్కొాక్కని, కనయము. బాంచాలదేశ మందుల. బౌరం 

జన కులవర్దను లగుచుకా, జనియించిరి నూర్వు రసి శౌర్యబలాఢ్యుల్. 807 

అనఘ ! యిట్టి రిక్టహారులు గేహ కో 

శానుజీవ యుతులు నె న యటి 
న రు 

నందనాౌదులందు( జెందిన మమత ని 

బదు డయ్యె నంత బారివుండు. 818 
ధి థి 

తిర మగు నిష్టతో నత(డు దీకితు( డై పశుమారకంబులు 

*న్నరిది భయంకరంబులును నై న మఖంబులు పెక్కుచేసి యా 

దరమున నీవునుం బలెను ద త్త దనూన ౨వల[పకాము డై 

సుర పితృ భూత సంఘము నసూయ, దనర్చి భజించె భూవరా ! 809 

ఇ ట్రాత్కహితంబు. లైన కర్మంబులయం దనవహితుండును, గుటుంబాసక 

మానసుండును నె యున్న యతనికి విరోధి యె [పియాంగనాజనంబులకు 
QQ యా 

నృపియం బగు*(కొలంబు సంభవించినంజండ వేగ విఖ్యాతుం డగు ₹గంధర్వా 
ధీశుండు షష్ట్యు త్తర శత్యతయ సంభ్యాతు లై న గంధర్వులును, అందజి గంధర్వీ 

జనంబులును 1(సితాసిత వర్డ (బులు గలిగి మిథునీభూకు లగుచు) ననుగమింసం 

జనుదెంచి(న్వ పరి [భమణంబు చేతనే సర్వకాలంబుల నిక్మితం బగు న్రాపురంబు 

నిరోధించిస, నస్సు డా చండవేగానుచరు లై న గంధర్వు లా పురంజను పురంబు 

రవ్యాకులంబు నొందింపుచు నపహరింప నుప[క్ర మించు సమయంబునం బురంజన 

పురాధ్యకుం డె న (ప్రజాగరు6 డనువా(డు వింశత్యు తర స పశతంబు లె న 
ర్తి అటి చి (cas 

గంధర్వ గంధర్వీ జనఐబుల నివారించి,బలనంతుండి సంవత్సర శతంబు యుదంబు. 
గు యు 

మ్ న బి ఎ న 

1. యమవువలననన, చ త. ద. దం ఖం) 8. స్వతనయం నద్భళ (వ) లి. మమత్వ 
జడ. ద. బ.) 4. నకవి భయంకరంబులగు సన్మఖముల్ దగ (హా, వా.) 5. ఫలాప్తి 

(హృ * తా. ప. (పతులలో లీదు. + గంధర్వాధీశు(డు == కాలము “గంధర్వాః దివసాః 

6. పర్యాయం బున విశ్రీర్హంబు నొండిఐచుచు క త. డ. ద. బ.) 
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em 

గావించి, యొక్కారుం డయు? న స్పెక్కంతతో నిటు వోరి, కీణుం డె న 
లి గా దె 

బురంజను=డు దాన నిలిచి త త్పుళంబుస నప్బసుఖ9బు లనుభనించుచు(బాంచాల 

దేశంబులందు నిడి దార్గ దుల చేత 'నానితంబు లై న పడార్హంబుల నొందుచుం 
రు 

గామీనీజన సమేతుం డై, భయపర్యాలోచనంబు నేయసనేరక రాష్ట్ర స్పృర బాంధవన 

సమెతుం డె, యా రి నొంది చింతా[కాంతుం డి యుండె. అంత, 810 
యి అ Sn 

= అనయంబు కాలపుఃత్రిక, యను నొక కామిని పరెచ్చ నభిలజగంబుం 

దనయంత6 గలయం౭ దిరుగుచు6, జని చని యొకనాండు రాజసత్తమ! వింటే! 

. అనఘాత్మ! రాజరి యెన యయాతి కుమారకుం డె నటి పూరుచెత 
యయ _ టట 

వరింపయగా౭ బడి వలనొప్ప నతనికి వర మిచ్చి దౌర్భాగ్యవశత నొంది 

(ప్రఖ్యాతి. గనుట దుర్భగ యను పేరను బర(గు న క్కాంత చే పురుషవరు(డు 

వరియింప(డయ్యె నా తరుణియు నొకనా(డు గర మొప్ప (బ్రహ్మలోక ముననుండి 

వసుధ కేతెంచి విను బృహ।ద్ర్వతు(డ నె న 
QQ 

నన్ను వరింప( గోరి మనమున( గామ 

శర విమోహిత యె వేడ గరము నేను 

నమ్మతింపక యున్న రోషము నలిగి, 812 

ఇట్లను. మునీం(దా ! మదీ యాశా విముఖుండ వైన నీకు నేక త్రావస్థానంబు 

క యుండుం గాక,అని శపించి, విహతసంకల్పయై మ దుపదేశంనంబు జని, 

యవనేశ్యరుండు, భయనామకుండు వైన వానిం గదిసి యిట్ల నియె, 813 

. అవనీసతి ! భయనామక యవన, కులాధిశ్యరుండ వగు నిను బతిగా( 

దవిలి వరింప(గ వచ్చితి, సవినయముగ వినుము భూతనంకల్పమునకా. $814 

కలుగు మ త్కామితంబు వృథగాదు, తోకంబున*2వేదంబులయందు దేయ(గాహ్యా 

రూపం బయిన వస్తువు యాచ్యమానం బగుచుండ *(నెవ్వం డొసంగండు)నెవ్వం 

డిందు దీయమానం బగుచుండం గోరండు, నట్టి వీర లిద్దజును జడస్వ భావు లని 

సత్పురుషులు శోకంబు నొందుదురు. కావున నిన్ను భజియింపుచున్న నన్నుం 

గరుణార్దంచిత్తుండ వై భజియింపుము.ఇట్టి యారానుకంపయు 6 బురుషధర్మంబు. 

అని పలికిన న క్కాల పుత్రిక వచనంబులు విని యవనేశ్వరుండు దేహగుహ్యా 

చికీర్ణు వగు దానిం గనుంగొని మందస్మిత వదనుం డగుచు ని ట్లనియె. 815 

1. పాలకుల న (క.చ.ట.జ.డ.బ.) 2 కా స్త్రంబందు (క. బ.) % తాప, (పతులలో లేదు. 
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విను తరుణి ! యాచ్యమానం, బన(దగు నీ లోకమం దమంగళవును స 

జనముల కసమ్మతవు నగు నిను నభినందింపకుండు నెజి నె వ్యారుణా. $816 

. కావున నేను జ్ఞా నదృష్టింజేసి నీకుం బతినిరూసణంబు చేసెద, ఆది యెట్ల నిన, 

మదీయ నేనాసహాయంబు వడసి, (ప్రజానాశళం బొనరించునట్టి నీ వవ్య క్రగతివై 

కర్మనిక్మితం బై న లోకంబు ననుభవింపుము. ఈ (ప్రజ్వారుం డనువా(డు నాకు 

సహోదరుండు. నీవు మదీయ భగినివి. ఈ యిద్రజిం గూడి యీ లోకంబునందు 

నవ్యకుండు, ఫీమనై నికుండు నై యేను వర్తింతును, 

అధ్యాయము — ౨౮ 

అనిన నా భయనామకుం డై స యవనేశ్వరుని దిష్టికారులై న నై నికులు (ప్రజ్వార 

కాలకన్యా యు కుల భూమండలం బెల్ల దిరుగుచు నొక్క-నా( డతివేగంబున 

భౌమభోగాఢ్యంబుం జరత్సన్నగ పాలితంబు నైన పురంజనుసరంబు నావరించి 

యున్నంత, స్యా భిభూతుం డైన పురుషునకు నిస్సారత్వంబు గలిగిం చునట్టి కౌల 

కన్యక బలాత్కారంబున నా పురంజను పురంబు ననుభవించె. అట్లు కాలకన్య 

కోపభుజ్యమానం బై న పురంబు సర్వద్వారంబులందును "సర్వతో దిశంబుగా న 

య్య వనులు (ప్రవేశించి, త త్ఫుర ంబు సమ _స్ప్హంబును వీడింప, నిట్లు పురంబు 

(పపీడ్యమానం బగుచుండ నభిమాని మైన పురంజనుండు. 817 

ఆఅనఘ! యీోత (డు మమతశాకులచితు ( డై బహువిధ భూరితాపముల బొంది 

ఘన కుటుందియు( గాలకన్యోపగూఢుండు నష్టసంపదు డు వినష్టమతియు 

విషయాత్మకుండును వినిహ తె తె శ్వర్యుండు( గృపణుండు( జాల నకించనుండు 

నగు పురంజను(డు కోకావిలభావు( డె గంధర్య యవన సంఘముల చేత 

2నోజ చెడి వికలత నొందు నై జపురము ( 

దవిలి (పతికూలు రయి యనాదరణయుతులు 

నష ర నైన ప్వుతుల( బౌ(కుల ననుచరులను 

సచివ పొరోపితుల నిజసతిని( జూచి. 818 

మ జీియు గాలకన్యా(గ సుం డై న తన్నును, నరిదూషితంబు లె లై న పాంచాల 

బలంబులనుం జూచి, యపార ఓ చింత నొంది, త [త్రతీకారంబు సేయ నెజుంగక 

1. సర్వతోధికంబుగా (హ. తం. వా.) 2. భజనచెడి......... నిజపురమును (క* బ.) 
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కాలకన్యాపస్ఫాత వీర్యంబు లయినం, గామంబుల నభిలషింపుచు దీనుండును, 

విగతాత్మగ తీకుండును, (స్నేహంబునంజేసి పు్రదారోపలాలన పరుండును 

నై కాలకన్యోపమ?రంబును, గంధర్వ యవనా(క్రాంతంబును నె న పురంబు 
ర cu యా 

విడువ నిచ్చలేకయు విడువ నుష్మకమించె. అప్పుడు. 819 

అనఘా! భయనామా(గజు 6 చనన6గల (పజ్వారు(€ డప్పు డరుదెంచి పురం 

బును సకలంబును భయనా, మునికిం బీతిగ దహించె మునుకొని యంతకా. 820 

అట్లు పురంబు దహ్యామానం బగు చుండ *(పౌర) భృత్యవర్గాది సమనితుండును, 

గౌటుంబికుండును, పుత్రాది సమున్వికుండును, యవనోపరుద్దాలయుండును, గాల 
= సుం న ద యుగ ర | తల్ల అష ఇ కు కన్యా (గ స్తుండును నైన పురంజనుం డ ప్పురంబునందు( (బజ్వార సంస్పృష్షుం 

డె యనుతాపంబు నొంది, త త్పురపాలనంబునందు సమర్థుండు గాక పురుకృ 

(వ్య్ఫోరువేపథుం డై యందుండ న శక్రం డయ్యె. 821 

=. దవశిథఖియుత తరుకోటర, నివసిత పన్నగము పగిది నిజపురి వెడలం 

దివురుచు నతడు "శిథిల దవ, యవుండును గంధర్వగణ విహత శౌర్వుండుకా. 

అయి చాల ఘుర ఘుర మను శబ్ల మడరంగ మనమున. జింతానిమగ్ను.6 డగుచు 

గొడుకుల6 గోడం[డ6 గూ(తుల నల్లుర్యడ మనుమల ?నా పుల ననుచరాళి 

నసయంబు స్వత్వమా (శ్రావళిషం బెన గృహ కోశనివహ పరిచ్చదముల 
6 Q 

మసలు నహంకార మమకారముల6జేసి మతిహీను6 డగుచు నెమ్మనములోన( 

+ గణ(6క6 దల6చుచు వ్షప్రయోగమున 6 దాను 

గటకటా! యిట్లు పరలోక గతు(డ నైన 

యిట్టి భార్య యనాథ యై యీ కుమార 

వరుల నేరీతి. [బోచునో? యవని ననుచు. 828 

మ శీయు నిట్లని తలంచు, 824 

పడ(తి యే మునుభుజింపక భుజింపదు నేను ని(దవోవకి మతి నిదవోదు 

నేను నీళ్ళాడక నీళ్ళాశ నొల్ల దు పదరి యే గోపింప భయము నొందు 

భరించినను మాజు పలుకక వాయోడు బుద్దిహిను(డ నె న బుద్ది. జెప్పు 
జు థ్ a ఢి 

లలి మీఅ నిట్టి కళ్యత్రంబుతో నేను. గడంగి దేహాంతర గతుండ నై న 
a) 

* తా. ప. (పతలలో లేదు. 1. శిథిలావయవుడు (క. చ. జ.) 2. సచివుల ననుచరుల 
(చ. త. డ. ద. బ.) 
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ననయమును దాను ]ేబు[తిణి యగుటంటెసి 

యాత్మ ళోచిని యగుచు గృహస్టధర్మ 

మాచరింపుచు నుండునో ? యనుగమనము 

నేయునో? యని మనమున. జింత నొంది. [స్ట 

తనపు(తులు( దనతనయులు,ననయము( దా6 జనినయెడ నిరాశయు లగుగుఖా 

వననిధి మధ్యంబున నవి, సిన కలముం బోలి యెట్లు జీవించెదరో ? (| 

అని యి వ్విధమునం గృపణుని, యనువున ఘన దుఃఖవిహ్వ లానర్లుం డ 

య్యును దుఃఖించు పరంజను, ననయము( గొనిపోవ నిశ్చితాత్ముం డ య్యొ౯, 

చనుదెంచెను భయనాముం, డనువా( డప్పుడు పుర ంజనాఖ్యు (డు సెలుచ 

న్న నఘాత్మ! పశువు భంగిని, మనము గలంగ యవన నీయమానుం డగుచుకా, 

అనుచర వర్గంబు భృళాతురులు, దుఃఖితులు నె వెనుచనుచుండ, నుపరుగ్గం 

బగు భుజంగమం బ ప్పురంబు నెపుడు వానె నప్పు డా పురంబు విశీర్లం బె 
కం ౬ 

[ప్రకృతిం బొంది. బలవంతు డైన యవనుని చేత బలాతాార౦బున వికృష్య 

మాణుం డెన పురంజనుండు దమః పిహితుం డె పూర్వసుహృ తగు సఖ 
యా య అలాటి 

నీశ్వరు నెబుంగ కుండె. అంతం బరలోకగతుండై న పురంజనుం గదిసి, పూర్వం 

బున నడయుం డె న యతనిచేత, హింసింపం బడిన యజసపవులు (క్రోధో (దేకం 
డి (| దుః 

బున6 గుఠారంబుల నతని నటికె. ఇ వ్విధంబునం (ప్రమదాసంగ దోషదూషితుం 

డును, నపారతమో నిమగ్నుండును, నష్షజ్రానుండును నె పురంజనుం డనెక 
రు మః ద 

కాలంబు పరలోకంబున నా రి ననుభవించి, త ద్భార్య యన [సమదోతము 
అజాన్ షి వాలే 

జిత్తంబున నశ్రాంతంబును దలంచుచుండం, దదీయ సంస్మరణంబునం జేసి తవ 

వాతి జన్మంబున విదర్భరాజు గృహఎబునల (బమదో తమ మై జన్మించె. ఆంక, 

నరవర! వీర్య పణం బెన యటి వె దర్శిని మలయకేతను6 డనంగ6 
అ యా రు ఒ్ల 

బర పురజయు( డై న వాండ్య భూమీశుంటు దారుణ 'సంగర సలమునందు 

శక్తి నేక రాజన్యుల నిర్ణించి వ పరిణయం బ బయ్యె నా గురుభుజాండు 

నా విదర్భాత్మజయ ఏ0 దసితేక్షణ మైన కూ(6తును (ద్రవిడాధినాథు 

స 

1. వుత్రాపవగటజేసి ( చ. జ. ము) 2. మన మగలగ (ట.త. ) కి. పణాప్త యెనట్టి (వూ) 
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లైన కొడుకుల నేడ్వుర నర్జి( గనిీయె 

వారలకు నెల్ల నొకొ-క్క_ వరుస నర్చు 

దొర్చుద సుతులు సంజాతు లైరి యతని 

సుత ధృత వత నా యగ న్యుడు వరించే. | 930 

= అత6 డా కన్యక వలనను, జతురుం క్ యిధ్మవాహ జనకు( డగు దృఢ 

చ్యుతు(డను మునీంద్రు గనియెను, మతినంత విర కుండగుచు మలయధ్యజు(డుకా. 

క్షైతలం బెల్ల నిజ తనూ జాతులకును 

బంచియిచ్చి సరోజాతు పాదపంక 

జార్చనాయ త్తు డగుచు( గులా(ది కరుగ 

నంత మదిరాకి సతి యగు నా విదర్శి. 832 

కడ6క గృహములు నఖిలభో గములు విడిచి 

చందు వెనుచను చంద్రిక చందమునను 

భక్తి దళుకొత్త ( బాండ్యభూపాలు ( డై న 

మలయ కేతను వెనుకొని మగువ సనియె. 893 

అట్లు ధర్మపత్ని వెంటరా6 జని, యందు( +జం[దమసా తా([మసర్తీ నవోదక గా ణ 
లను నదుల పుణ్యజలంబుల స్నాతుం డై ,(ఫక్షెళత బాహ్మాభ్యంతర మలుండును 

గందమూల ఫల బీజ పుష్ప పర్ణ తృణ తోయాహారుండును నై కాయకర్శనం 
బై న తపం బాచరింపుచు, శీతోహ్ల వర్ష వాతంబులు,కుత్పిపాసలు,[పియా[పియం గు - ౬9 రం 

బులు, సుఖదుఃఖంబులు నను ద్వంద్వంబుల సమదర్శనుం డె జయించి, తపో 

విద్యా యమ నియమంబులం జేసి పక్వకషాయుండై *(టహ్మమ్మునందు నిజాత్మ 

ననుసంధించి,విజితేం్యద్రియ (ప్రాణచిత్తుం డై స్టాణువుం బోలి దివ్యవర్ష శతంబు 
తపంబు నేసి, భగవంతుడై న వాసు దేవునందు( 'వీతివహింపుచు, నన్యంబెజుంగక 

వం్తింపుచు(, దన్ను స్వన్నమందు ““మమేదం శిర శిన్ని” మిత్యాది (పతీతి 

యందుం బలె వ్యతిరి కుని(గ, వ్యాసకునిగ,నంతఃకరణవృ త్తి సాక్షిగా నెణింగి. 

. సాక్ష్షొత్మృతుండును సర్వేశ్వరుండును భగవంతు(డును గృపాపరు(డు నై న 

హరి యను లోకె క గురునిచే నుక మె సర్వతోముఖమును - స్వ్య(పకాశి 

తము నగు మహిత శుద్ద జ్ఞాన దీప (పభాతతిచే. బర|బ్రహ్మ మందు 
దన్నును దనయందు( దగ బర|బ్రహ్మంబు నెనయం గన్గొనుచు దగ్లేంధనాగ్ని 
న మస. 

+ “తత చం_దమసానామ త్యామపర్ది నవోదకా*' యని మూలము. (28-865) 

[29 
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తే, భంగి సీషణముల6 బెదబాసి భూరి 

వ్యసన సాగర సంసృతి వలన. జాల 

నుపరతుం డయ్యె నా మహితొన్నతుండు 

నవనినాయక 1! విను మప్పు డతని భార్య. pi 

పతిదై వతశీల సమం, చితవేణీభూతచికుర చీరాంబర సు 

(వతచర్యా క్షెమాంగి వి, గతదోష విదర్భరాజ కన్యక యచటకా. 036 

కమలలోచన నిఖిలభోగముల. దొజ.గి 

మలయశేతను( బర మధర్మజ్ఞు( జేరి 

నిరుపమెక పతిివతా నియమ మొప్ప 
యా 

నాధ్వియె భకి( బరిచర్య సలుపుచుండె. ty 
య జా 

. విమలమతి నిజేశు సమీ, పమునకా సతి ధూమరహిత పనమాన సఖా 

(గమున వెలుగొందు కీల వి, ధమున (బకాశింపుచుండె. దద్దయు వేడ్క-౯.[1 

పతి దనపాణేశ్వరు. డుప, రతు6 డగుట మనంబులో నరయకను బూర్య 

స్టితి నుపచార [కియ లం, చితమతి( గావింప( దలంచి చిరతరభ కి కా. | 

*, అనుపమ సుస్టర నియమా, సను డగు నిజనాథు డాయ(జని పూర్యగతికా 

వినమిత యె సతి త తద, వనజము లర్చించునపుడు వరుపాదముల కా. [| 

. విను మూష్మత లేకున్నను, గని యూథ(భ్రష్ట హరిణి కై వడి సతి నె 

మ్మనమున( బెగడుచు 'దీనత, ననయంబును బంధురహిత యె శోకించెకా.4l 

. అనయము నిట్లు శోక విప్పు లా(శుపయః కణసి కృ మానిత 

_స్తనయుగ యై వియోగ పరితాసమునకా హృదయంబు మా(డ ళో 
భన లలితాధరోష్ట నవపద్మము గంద(గ సుస్వరంబుగా 
వనజదళాక్షి యేడ్పె ననివారణ( ద ద్విపినాంతర ంబునకా. [42 

హో + నరనాధ! హా! సుమహితాత్మక ! హా గుణశాలరి [ యింక నం 

భోనిధి మేఖలాకలిత భూమి యధార్మిక రాజ చోర పీ 
డా నిరతిం గృశింప నకటా ! తగునయ్య యుపేక్షసేయ ? ళో 

భానయశాలి ! నీవు పరిపాలన నేయుము లెమ్ము భూవరా | $1 

* అని విలపించుచుకా సరసిజాకి నిజేశు పదారవిందముల్ 

దన నిటలంబు సోంక6 బరితాపమునం బడి బిట్టు చాల రో 

దన మొనరింపుచుం గఠినదారువులకా జితి పేర్చి యందులో. 

బెను పగు తత్క-_శేబరము బెట్టి శిఖిం దరికొల్చి యిమ్ములకా. [41 

1. దీనా, ననయగుచు (త వ) వై భూతల మెల్ల నుగచోర (క. బ.) 
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శ్ 

న 

ఉలి 
{ ర! 

తా ననుగమనము సేయం, బూనుటయును నంతలోన బూర్వసఖు(డు వి 

జానస్వరూపకుండును, నై న ధరాదివిజు( డొక్క. డబలం గదియకా. 845 

చనుదెంచి య త్తలోదరి, సునయో కుల ననునయింపుచుం దగ ననియెకా 
వనితా! నీ వెవ్వతె? వె, వ్వని*దాన ? వితం డెవండు ? వగచెద వేలా * 846 

. అని యడుగుచు వెండియు ని, ట్రనియెను నె సృష్టిపూర్వమందునునీ వె 

వ్వనితోడి సఖ్యసౌఖ్యం, బనవరతం బనుభవించి తట్ట సఖుండకా. 847 

న న్నెజు(గు దేని మనమున, నన్నెజు(గక యున్ననె న నళినదళాక్షీ ! 

““ఎనిన్ను6 బురాతనసఖుని(గ, నెన్నంగలదానిక ననియు నెబు(గవె? చెపుమా! 

కావున నీవు నేనునుం బూర్యంబునందు మానసనివాసుల మె హంసల మె 

యుండి, గృహంబు. బాసి, సహ(సవత్సరంబులు సఖుల మె వ ర్తి ంచునంత సవ 

నన్నుం బాసి భౌమభోగరతుండ వై పదంబు నిచ్చయించుచు మహీమండలంబు 

గలయం (గుమ్మజునప్పు డొక్క కామినీనిర్మితంబు పంచారామంబు నవద్వార 

సమేతంబు నేకపాలకంబు (దికోస్టంబు షట్క ల ౦బు( బంచవిపణంబు(6 బంచ 

(ప్రకృతియు స్రీనాయకంబునై న యొక్కపురంబు వొడగంటివి.ఆది యెట్రిదనినం, 

బంచారామంబు లనం బం చేంద్రియార్హంబులు. నవద్వారంబు లన నాసికౌది 

ద్వారంబులు . ఏకపాలకం బనం ప్రాణపాలనంబు, తికో ష్టంబు లనం దేజోభిన్నం 

బులు. షట్కంబు లన నిందియ సం(గహంబు. విసణంబు లనం గర్మేం్యదియం 

బులు, పంచ (పకృతి యన భూతంబులు. (పకృతియను కామిని యన బుద్ది. 

ఇటి పురంబునం 1బవిష్లుం డె న పురుషుం డంగనాపరతం(తుండును, నజుండును 
ల్ యల ౬ జః 

నెన నీవ యప్బ్ఫురంబునం గామినీ సంస్ఫృషుండ వె రమియింపుచుం ద తంగ 
QQ | ఉం షి 

మంబున నష్షస్కృతివె *(పురంజన వై దర్భీజన సంభావిత సుఖాభాసంబు లగు 
6 యా షా 

దుఃఖంబుల చే నిట్టి పాపిష్టం బైన దళం బొందితివి. కావున. 849 

నీవు వై చర్శివి గావు వీరు( డితండు వివరింపంగా6 గాండు విభుండు నీకు 

నొగి మున్ను పురమున నుపరుద్దు ( జేసిన యా పురంజనపతి వరయ? గావు 

“అర్జి నీ విపుడు పరాంగన ననియును జర్చింప6గా 6 బూర్వజన్మమందు. 

బురుపుండ వనియును బుద్దిం దలంచుట యరయంగ నీ యభయము నసత్య 

రాన నలు ల లోతు లా 

నవు యీపడున్నవా డెవ్యడి లకా (క. చ. ట. జ. డ. బ. ) 2. నన్ను (హ తం. వా.) 

ఎ. నవ తం. వా.) 

* తా. ప. (ప్రతులలో లేదు. 

4. మజీయు నీ వన్య సీమంతిని యనియును [హ. తం. వా.) 
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తే, 

(క్రీమహాభాగ వతము 

మింతయును మామకీన మై యెసంగు మాయ, 

జేసి కల్పిత మయ్యె జర్చింపస మనము 

పూర్వమున హంసల మనీయు(6 బూని యెజు6గఈ 

బలికితి. దెలియు మనల రూపంబు. జూడు. 850 

ఏనే నీవు గాని యన్యుండవు 7 గావు. నీవే నేంగాని యన్ఫ్యుండంగాను. ఇ పేజుం 

గుము. విద్వాంసులు మన యిద్దజీయందు నంతరంబు నీకింపరు. పురుమండు ద 

న్నాక్కనినె యాదర్శచకువులందు భిన్నరూపులుగా దలంచుచందంబున మన 

యిద్దటీకిని భేదంబు గలిగినయట్ల దో(చు. అని యివ్విధంబున నతం డతనిచేత 
న్వు పూర్యంబున మదీయసభఖుండ వెన హంసవని తెలుపంబడి స్యసుం డె త 

యూ @థ ౬ 

ద్వియోగనష్షం బె న జానంబు6. (గ్రమ్మణం బొందె. అని చెప్పి నారదుండు 
ర యు దః 

ప్రాచీన బర్హిం జూచి, యీ యధ్యాత్మత త్త్వంబు రాజకథా మిషంబున నీ శకెజిం 

గించితి. అనిన. రఫ్ | 

అధ్మాంయ యు — ౨౯ 

=. విని భూమీశు(డు నారద, ముని కను భవదీయ వచనములు సూరులు ద 

క్కను గర్మమోహితుల మై, వనరెడు నే మెట్లు దెలియవారము చెపుమా! 
= అనిన యోగీం(దుండు రాజేంద్రున కి బ్రనియె. ఠరాజేం(దా! యేమి కతంబున 

నాత్మ యేక ద్వి (త్రి చతుష్పాదంబు బహుపాదంబు నపాదంబు నగుచు6 బురంజను 

దేహంబు (పకటం టొనర్బె నా కతంబునం బురంజనుండు పురు షుండయ్యె, 

అట్ట పురుషునకు నామ (క్రియా గుణంబులచేత విజ్ఞాయ మానుండు గాకుండుటం 

జేసి యవిజ్ఞాతళబ్దంబునం జెప్పంబడు సఖుం డీశ్వరుండు. పురుషుండు సాకల్యంబు 

నంజేసి 'దేహపరి[గ్రహంబు "సేయ నిచ్చయించు నప్పుడు నవదాారక లితంబును, 

ద్విహ_స్తచరణయు క్తంబును నైన పురం బేది గల దది లెస్స యని తలంచి, 

య ప్పురం బను దేహంబు నొందు. పురుపుం డిం దియంబులం జేసి యే బుద్ధి 

నధిష్టించి విషయంబుల ననుభవించు, నహంకార మమకారంబులకు నే బుద్ది 

తత్త్వంబు గారణం బగు, నట్ట బుద్ది (ప్రమదో తమ యనంబడు. దానికి సఖులు 

జ్ఞానకర్మ కారణంబులై న యిం[ద్రియగుణంబులు. సఫీజనంబులు దదీయ వృత్తులు, 

పంచముఖోరగం బనం బంచవృ త్తియైన (పాణంబు, 1₹ఏకాదళశ మహాభటు లన. 

బృహద్చలుండును, నుభయేం(దియ నాయకుండును నైన మనంబు, నవద్వార. 

సమేతంబై నయప్పురంబు చుట్టివచ్చిన పాంచాల దేశంబులనం బంచవిషయం౦బులు. 
మట న బబ జ జ 

+ “ోవీకాదళ భట ఇత్యనేన వీకాదళో మహాభటో నాయక 8’ (29-7) (వ్యాఖ్య) 
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ad 

నవద్వారంబు లన నకి నాసికా కర్ణ ముఖ గుద శిశ్నంబులు. అందు 

నక్షినాసాస్యంబు లై దునుం (బ్రాగ్గ్వార పురస్కృతంబులు. దకిణో తర కర్ణం 

బులు దకిణో_తర ద్వారంబులు. గుద శిశ్నంబులు పశ్చిమద్వారంబులు. ఆందు 

నేకస్థల నిర్మితంబు లైన ఖదో్యోతావిర్ముఖులు నే(త్రంబులు. వి(భాజితం బన 

రూపంబు. ద్యుమంతుం డనం జకురింద్రియంబు. నళిసీనాళిను లన నాసికా 

ద్వారంబులు. సౌరభం బనం గంధంబు. అవధూత యన (ఘాజేం(ద్రియంబు, 

ముఖ్య యన నాస్యంబు, విపణం బన వాక్కు. రసజ్ఞాం డన రసంబు. ఆపణంబన 

వ్యవహారంబు. బహూదనం బన వివిధాన్నంబు. "పితృహు వన దకీణకర్ణ ౦బు, 

దేవహు వన నుత్తరకర్ణంబు. చండ వేగుం డనం గాలోపలక్షకం బై న సంవత్స 

రంబు. గంధర్వు లన దివంబులు. గంధర్వీజనంబు లన ర్మాతులు. పరీవ రనంబన 

నాయుర్హ రణంబు. కాలక న్యక యన జర. యవనేశ్వరుం డన మృత్యువు. అతని 

నై నికు. లాధి వ్యాధులు. (ప్రజ్యారుం డనం ,బాణిహింసయందు కీ ఘవేగంబు 

గలిగి, శీతోష్ట భేదంబుల ద్వివిధం బై న జ్వరంబు. దక్షిణపాంచాలం బనం బితృ 
లోక (పొపకంబును, (పవృ త్తిరూపకంబును నైన శాస్త్రంబు. ఉ_త్రరపాంచాలం 

బన దేవలోక (పాపకంబును, నివృ_త్తిసంజ్లి కంబును నైన శాస్త్రంబు. (శుతధరుం 

డన శో(త్రంబు. ఆసురీనామం బన బశ్చాద్ద్వారం బై బెన మే(ఢ్రంబు. (గామకం 

బన సురతసుఖంబు. దుర్మదుం డన గుహే హ్యీంద్రియంబు, నిర్ బుతి నామకం బె న 

పశ్చిమద్యారం బన గుదంబు. వె శస ౦ బన నరకంబు. లుబ్దకుం డనం బాయువు, 

అంధు లన హ_స్తపాదంబులు. అంతఃపురం బన హృదయంబు. విషాచి యన 

మనంబు. అని వెండియు. 858 

= అనభఘాత్స్శ! వినుము జాయాతజులను గుణా కం బగు మతి బుదిత తంమరి క్ర శ్రి నా ధె_వపొొధ 
వెలయ నే యే గతి వికృతి. జేయంబడు నే యే తెజంగుల నిందియములు 

వికృతిని బొందు నా విధమున. దద్దుణాన్వితు (డును వరుస(6 ద ద్వ్భృత్తులకును 

ఘను (6డు నుపష్యద్రష్టయును దగు నాత్మయు( దద్వ్భృ తులను బలాతాాారమునను 

+, ననుకరింపంగ నర్ధి6 జేయంగ 6 బడుట 

ననవరత మాత్మమహిషిని ననుచరించు 
టయు నెజటుంగ6గ6 జెప్పి యి ట్లనియె మజియు 

జనవరేణ్యునితో యోగిస త్రముండు. | 054 

1. పితృహాయన (హా ర్ల డేవహూయన హ) తి వివరింవగాజడు (క. త. ద. బం); ( 
విక లింపగా బడు (చ. డ. ) వికసింపగాబడు (అ. జ.) 
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మతియు శరదం బన దేహంబు. తురంగంబు లన నిం|దియంబులు. ఈషాద్వయం 

బన సంవత్సర ౦బును, దత్క్బృత వయస్సును. చక్రద్వయం బనం బుణ్యపాపకర్య్మ 

ద్య్వయంబు. వేణుత్రయం బన గుణత్రయంబు, పంచబంధురం బనం బంచ|ప్రాణం 

బులు, రశ్మి యన మనంబు. సారథి యన బుద్ది. రథికోవవేశ స్థానం బన హృద 

యంబు. కూబరంబు లన శోక మోహంబులు. పంచ ప్రహరణంబు లనం బంచేంద్రి 

యార్జ (పకేపంబు. పంచవి(క్రమం బనం గర్మేందియంబులు, ఈ (స _పవరూధంబు 

లన ధాతువులు.) హైమోపస్కరం ఐన రజోగుణంబు. అక్షయతూణీరం బన 

ననంత వాసనాహంకారోపాధి. ఏకాదశచమూపతి యన నేకాదశేంద్రియం 

బైన మనంబు. (ఆసురీవృ త్తి యనం బాహ్యపిక్రమంబు.) పంచేం[దియంబుల 

చేత మృగయావినోదంబు చందంబున హింసాదులం జేసి విషయంబు లనుభ 

వించుటయ మృగయాచరణంబు. ఈ విధంబున నుండ జీవుండు దేహంబున 
స్వప్న సుష ప్రి జాగ దవస్థలయందు నాధ్యాత్మి కాధిదె వి కాధిభె తిక బు లైన 

బహువిధ దుఃఖంబులం జేసి క్లే శంబుల ననుభవించుచు నజ్ఞానావృతుం డై వర్ష 

శతంబు నిర్లుణుం డయ్యును (బా ణేం్యదియ మనోధర్మంబుల( దనయందు నధ్య 

వసించి, కామలవంబుల ధ్యానంబు సేయుచు, నహంకార మమకారసహితంబుగా( 

గర్మాచరణంబు నేయు చుండు. fp 

పురుషు(డు నిజప్రకాశతం, బరంగియు నలఘు(డు పరుండు భగవంతుండుళా 
గురుండును నగు న య్యాత్మను, బరువడి నెజటు(గంగలేక (పక్చతిగుణములకా, 

* విను మెపుడు దగులు నప్పుడ, యొనరంగ గుణాభిమానియును గర్మవశుం 

డన6 దగు నా పురుషుండు దా, ఘన మగు క్రైగుణ్య కర్మకలితుం డగుచు౯. 

. ధృతి నొప్పుచున్న సా_త్రికకర్మమునను (బ్రకాశ భూయిష్ట లోకముల భూరి 
రాజస (పకటకర్మమున దుఃఖోదర్య లోల[కియాయాస లోకములను 
గైకొని తామసకర్మంబునను దమ శోక మోహోత్కట లోకములను 
బొందుచు( బుం స్త్రీ నపుంసకమూర్తుల దేవ తిర్య జ్య ర్యభావములను 

గలుగు. గర్మానుగుణములుగా(గ జగతి( 

బుట్టి చచ్చుచు. (గ్రమ్మఅం బుట్టునట్లు 

దివిరి కామాశయుం డైన దేహి యొప్ప 

నున్నతోన్నత పదవుల నొందుచుండు. 858 

అని మతియు ని ట్రనియె. 859 

వయ ఎ TTT PT Nr 

ఈ తా. ప. (పతులలో లేదు. 
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ను, 

em 

శరీర 

ఎనయకా తత్సరిపీడ( గుంది శునకం బింటింటికిం బోవ బూ 

నిన దద్దెవికమైన దండహతి గానీ, కాక చౌర్యాన్న మె 
ర QQ 

నను గానీ తగ6 బొందుచందమున నెన్నకా దై వయోగంబు పెం 

పున నీ జీవుడు దా6 [బియా,పియములం బౌందుం [తిలోకంబులన్. 860 

. గొనకొని యెట్లి దుఃఖములకుం (బ్రతికారము మానవేంద్ర ! క 
లిన విను త (తతి క్రియ నకించనవృ త్తి జనుండు మ సకం 

బున నిడు మోపు మూ(పునను బూనిన ద దృర దుఃఖ మాత్మ. ఖా 

యనిగతి జీవుండుం (దివిధ మై తగు దుఃఖము బాయ. డెన్నండుకా. 861 

. ఘన దుఃఖహేతు కర్మం, బును ద [త్రతికార కర్మమును నన మాయా 

జననము లగుటను బురుషముండు,గను( గలలో', దో(చినట్టి కలచందమునకా. 862 

॥ సవాసనో చ్చేదకంబు గాదని వెండియుని ట్ల నియె. 863 

. నరనాథ 1! వినుము స్వపస్నంబు చందంబున నజ్ఞా నవిలసితం బగుట( జేసి 

తివిరి మిథ్యాభూత చేహాదికమునకు నరయ సివ ర్రనాయాస మేటి 

కని యంటివేనియు నర్గంబు లేకున్న నర్జి సోపాధికం బై న మనము 

వాంఛతో స్వప్నము వర్తింప ( బురుషుని6 బూని డ్నాగద్చోధచే నుపొధి 

చెడక స్వాప్నికసంసృతి విడువనట్లు 

తతవిజ్లానమున నవిద్యానివృ తి 
00 మః అవి 

దార దేహాదిక నివృత్తి దగులకున్న. 

దివుట సంసృతి దా నివర్తింపకుండు. = 864 

. ఘన పురుషార్థభూత మనంగా దగు నాత్మకు నే నిమిత్త మై 
యొనర ననర్గ హేతు వన నూల్కౌాను సంసృతి సంభథపించిన 

టనయము(6 ద న్నిమిత పరిహోారక మరి జగదురుండు నా( 
0౧ pra.) థు cA 

దనరిన వాసుదేవ పదతామరస స్ఫుటభ క్రి యారయకా. 865 

. పూనిన త దృక్రి సమీ, చీనగతిం దెలియ ననఘ 1 చిర వైరాగ్య 

జ్ఞాన జనక మగు భక్తి ని, ధానము గోవిందవర కథాశ్రయమ యగుకా. 866 

కావున నది త తృథాకర్తన గాన నిరతుండు, విశ్వాసయు క్తుండు నై న వానికి 
సంభవించు. మతియును. 867 
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ea ర సాధులు విమలాంతః, కరణులు భగవ దుణానుకథన శవణ 

స్పుకితస్వాంతులు ననఘులు, 'వరమతులు నైన భాగవత నిలయములక౯ా. 866 

రసోదార మహాత్మ ము, ఖరితము లగు మధువిరోధి కమనీయ గుణో 

త్క_ర సురుచిర చరితామృత, పనిపూరిత వాహినుఐను బరమ్మప్రతి౯. $869 

లె 

పైన 

. మన మలర(గ (శోత్రాంజలు, లను బానము నేయు పుణ్యులకు కు తృృష్టా 
ఘనభయ శోక విమోహము, లనయంబును పోలంకుండు నవనీనాథా 1! $70 

కావున నిట్టి భాగవతసహవాసంబు లేక *(తనంతన భగవ ద్భాగవత గుణాభి 

వర్ష న కథానుచింతనాదులయందుం (బవర్శించిన) నాలస్యాది దోషంబు లొంది, 

యీ జీనవలోకంబు సహజ క్షీధాదికంబున నుషదదుతం బై సర్వేశ్వర కథామృత 
_వాహినియందు రతిం చేయదు. ఇది నిశ్చయంబు, అని మజియుని ట్ల నియె. 

అత్త * పద్మసంభవు(డును భవుండును మనుకులసమితి దక్షొది (పజాపతులును 

నై షికు లైన సనక ముఖ్యమునులు. బుల స్యుండు భృగువు పులహుడు (గతువు 

న్నతి మరీచియు నంగిరసుండు నరుంధతీవిభు(డును రూఢిమెజయ 
అల్ల బహుప్పణ్యులే. గడపల6 గాగ గల [(బహ్మవాదులు నందటు వాక్చమితికి 

= నెనయ నీశ్వరు లై యుండియును సమగ 
మతి( దపో యోగవిద్యా సమాధి వరవి 
చారు లై యుండియును సర్వసాకి యెన 

యీశ్యరుని వెదకియు( గాన రి ద్దచ రిత | 872 

అది యెట్ల ౦'పేని. 878 

మ. ఘనవిసార మపాణ మద్యయ మనంగా నొప్పు 2వేదంబు దా 

మనువ ర్తింపుచు మం(త్రయు క్రి వివిధం బె నట్టి దేవాఖ్య ళో 

భన సామర్ల్యముచేత నింద్రముఖరూపం బిష్షదె వంబుగా( 
థి Oa 

గని వేడ్క_కా భబియించువొరలు గనంగా నేర్తురే | యీ శ్వరుకా. 874 

* విను మాత్మభావితుం డన, నెనసిన భగవంతు. డెప్పు డెవ్వనిం గరుణకా 

కిడనరుచు ననుగహించును, మనుజేశ్వర! యపుడ వా (డు మహితాత్మకు( డై. 

ధీరత నీ లోకవ్యవ, హారంబును వై దికంబు ననందగు కర్మా 
చారములందు వినిష్టత, మై రూఢి. దనర్చు బుద్ది నర్జి౯ ఏిడుచుకా. 876 
గ 

లం షు ల ల టంలో ట్స టల. 

1. వరధివణులు నైన భాగవత జనులు సభకా (తం. వా.) 
* తా. ప. (ప్రతులలో లేదు. 

2. వేదము న్నను, వర్తించు (క. తం.) తి. ననయము (క. చ, ట. తం.) 
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కావున రాజేంద్ర! నివును బరమార్గ హా సంబు లగుచు( (బరోచమాన 

ములును గర్ష్యపియం బులును నన్పష వసువులును నె న యీ వివిధకర్మ 

ములయందు6 బు ఏ గార్భబుద్ది గావివిపకు మతి సునస్వాంతు లె నటివారు 
be 

పరగు జనార్హన! సతిపాదకం బె న |శుడిం గర్మపర మని చూపుచుండు 

+ వారు వేదజ్ఞు లన(చగు వారు గారు 

రూఢి మతి చారు నిత్మస్యరూసభూత 

మెన యీ యాత్మత త్వంబు నలరు వేద 
ర్త వం. 

కలిత తాత్సర్య మని యాత్మ6 దెలియ లేరు. 877 

= కౌవునం (బాగ్మగంబు లెన దర్భల చేత సకలక్షితి మండలా సరంబు గావించి, 
యు 

య హంకారయు కుండపు, నవినీతుండవు నై పెక్కుపవవులం జంపనే కాని 

క ర్మస్వరూపంబును, ఏ ద్యాస్వరూపంబును నెబుంగవు. ఆ క ర్మవిద్యాస్వరూసంబు 

లెట్టి వనిన, సర్వేశ్వరపరితోషకం బేది యది కర్మంబు. ఆ సర్వశ్వరునియందు 

నేమిట మతి సంభవించు నదియ విద్య. అతండె దేహులకు నాత్మయు,స్శ్వరుండు 

నగుచుండుం గావునం బురుషులకు క్షేమకరం బె న యా(శయంబు త త్పాద 

మూలంబ. అతండు (పియతముండును, నేవ్యమానుండును, నగుచుండ నణు 

మా(త్రం బె న దుఃఖంబు లేదు. అట్ల యీ భగవత్స్వరూసం బెవ్వం డెజుంగు 

వా(డు విద్వాంసుండు, గురుండు, హరియు నని చెప్పి వెండియు ని టైనియె. 

అవనసీశ! యీవిధంబున భవదీయ (ప్రశ్న మిట్లు పరిహృత మయ్య౯ 

దవిలి యిశ నొక్కగోప్యము, వివరించెద( జిత్తగింపు విమలచరి(త్రా! 879 

= లలి సుమనోవాటికలయందు నల్బ[పసూన మరంద గంధానుమోద 

సంచారియును మృగీసహితము6 ద న్నివేశితచి తమున మధు.వతనినాద 
మేదుర [శవణానుమోదితమును బురోభాగచర న్నిజ [పాణహారి 
దీపిత వృకగణాధిష్టితమును లుబ్దక (క్రూర ఘనసాయక (పభిన్న 

. పృష్షభాగంబునై తగ నెదను మృత్యు 
© యై 

భీతి వాటిల్లు నొండు దప్పింప వెరవు 

గాన కడవి( జరించు మృగంబుపగిది 

భూవరో తమ! వినవయ్య! పురుషు€ డెపుడు. 880 

అంగనానివాసంబులయందు క|ద్రతమం బగు కామ్యకర్మ పరిపాకజనితం బె న 

జిహోపస్థాది కామజనిత సుఖవేశంబుల నన్వేషింపుచు. గామినీయుకు ండును, 

దన్ని చేశిత మానసుండును. నతిమనోహర వనితాజనాలాప్యశవణ తత్పర చిత్తుం 
పంల రాజ్యాల ల Pe మమ 

1. కలితంబు అగుచు (బకాళమాన (క. చ) ' 
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డును, [బత్యక్షంబున నాయుర్హ రణకారణాహోరాత్రాది కాలవిశేష గణనాపరుండు 
గాక పరోకంబునం గృతాంత 'శరనిర్భిన్న గ గా త్రు౦డు నగుచు నీ జీవుండు విహ 

రింపుచుండుం గావున నీవు నీ జీవుని మృగచేష్టితునింగ విచారించి, (శో[త్రాదు 

లందున్న శ శభ్రాదులంబలె బా బాహ్యవృతు లగు *((శౌత : న స్య్మారాది రూపంబగు కర్మం 

బును హృదయంబునందు నియమింపుచు) నసజ్జ నయూ థ వారాసహితం లైన 

గృహా_శమంబు విడువుము. సకలజీవా(శ్రయుం డై న యీశ్వరుని భజియింపుము. 

ఇట్లు సర్వతోవిర కుండవు గము.అని నారదుండు పలికినం (బాచీనబర్హి యిట్లనియె. 

. మునివర! భగవంతుండవు, ననుసమ విజ్ఞాననిధివి నన6దగు నీచే 

తను వివరింపంగా( దగి, యెనసిన యీ యాత్మతత్త మిటు నాచేతక౯ా. $82 

_శుతంబు విచారితంబు నయ్యె. కర్యనిష్టు లగు నుపాధ్యాయు లయిన వార లీ 

యాత్మత_త్త్వంబు నెజుంగరు. ఎటింగిరేని యుపదేశింపరు. కౌపున6 ద త్మృతం 
బయిన మహాసంశయంబు నీచేత నివృత్తం బయ్యె. అని వెండియు ని ట్లనియె. 

అనఘాత్మ! యేమిటియందు నీ యిం(దియ వృత్తులు దగ (బవర్తింపకుండు 

టను జేసి బుషు లైన ఘనముగ మోహింతు రట్టియర్హమునందు నాత్మసంళ 

యము గల్లుచున్నది యది యెట్టి దనినను బురుషు( డే యే దేహమునను జేసి 

కర్ముముల్ నేసి త తాయంబు నీ లోకమందునే విడిచి తా నన్యదేహ 

మర్చితో ఘటియించి లోకాంతరమును 

బొంది త త్యర్మఫలము బొందు ననుచు. 

(బకటముగ వేదవే తలు పలుకుచుందు 
రన్న నదియెట్లు విన నుపపన్న మగును? 8084 

* అదియునుం గాక యాచరితం బైన కర్మంబు దతీ క్షణంబున వినష్టం బగుటధ జేసి 

(జీవుండు) 'దేహాంతర లోకాంతర భావి మైన ఫలం బె ట్లనుభవించు? అనిన. 

బర్హి ష్మంతునకు నారదుం డిట్లనియె. నరేంద్రా! స్వప్నా వస్త స్టయందు లింగశరీరాధి. 

షాత యెన జీవుండు జా గ్రదేహాభిమానంబు విడిచి, కాదృళంబ కాని యతా 
అ ర్లు © | 

దృశంబ కాని యైన శరీరాంతరంబు నొంది, మనంబునందు సంస్తారరూపంబున 

నాహితంబై న కర్మంబు ననుభవించు చందంబునం బురుషుం డే లింగళరీరంబునం 

జేసి కర్మంబు నాచరించు నా లింగశరీరంబుననే లోకాంతరంబున దేహవి భేదంబు 

_ నొందక త తృలం బనుభవించు. అదియునుం గాక దాన (ప్రతిిగహాదు లయందు. 

- మ్టూలదేహంబునకుం గ _ర్తుత్వంబు గల దంటివేని, నహంకార మనుకారయు కం 
లుం షల 

జ తా. ప. (పతులలో 'లేదు. 1. గామియె (హృ 
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౦డు మనంబునంజేసి యే యే దేహంబు పరి(గహించు నా యా 

దిహంబున సివంబెన కర్మం బా జీవం డనుభ వంచు. అటు గాకున్న6 గర్మంబు 
థి ఉఒం 

Po 
ళో రో ల 

పునర్భవకారణం బటి యుపపన్నంబు గాకయుందు. కావున మనః(పధానం 

బెన లింగశరీరంబుగకె క రతం బుసపన్నం బగు, అని వెండియు నిట నిఊె. 
Qe నం! ౧? 

కతి నుభయెం్యద్రియ కర్మ, స్టితు లనుభవ మందంబడిన చిత్తము పగిదికా 

ధృతి. జిత వృత్తులను ల, క్షిత మగు( ద త్పూర్వీదేహ కృతకర్మంబుల్. 8808 

అది యె టనిన సీ దేహంబునం జేసి యే రూసంబున నెవపకారంబున %(నెప్పు 

డెచ్చట) నగు నది యననుభూతంబు, నద్భృషంబు, నృశుతంబు నె యుండును. 
రు cnn 

అట్టిది యొకానొకకాలంబున వాసనా్నాశయుం డె న పుమషమనకు( (ద చనుభ 

వాదియు క్షం బగు) పూర్వ దేహంబున ననుభూతంబును, దృష్టంబును, (శుతంబు 

నని విశ్వసింపుము. ఈ మనంబున ననుభూతార్హంబు గోచరింప(జాలదు.ఈ మనం 

బె పురుషులకు శుభాశుభనిమిత్తంబు లైన పూర్వాపరదేహంబుల. (బకాశింప 

జేయుచుండు. ఈ మనంబునందు నద్భృషంబు, నశుతంబు నె న యరంబు 
లు 0 c 

స్వప్నాదికమందు దోంచు నంటివేని, నది దేశ కాల క్రియా(శయం బని తలంపం 

దగు.సమ స్త విషయంబులు (గమానురోధంబున మనంబుసంజేసి భోగ్యంబు లగు. 

అని మటియు. 887 

సుమహిత శుద్ద సత్వగుణ శోభితముకా సరసీరుహోదరో 
_త్రమగుణ చింతనాపరము ధన్యము నైన మనంబునందు భూ 

రమణ ! సుధాంశునందు నుపరాగమునకా దివి దోంచు రాహుచం 

దమునను గోచరం బగు నుదారత సీ యలభిలపపంచముకా. 888 

అని వెండియు ని ట్ల నియె. (లింగదేహమునకు() గర్హ్భృత్వ భో కృృత్వంబులు 
స్తూల దేహద్వారకంబు లగుటంజేసి స్తూల దేహవినా శనంబు గలుగం జీవునకు. 

గర్భృత్వ భో కృృత్వంబులు లేకుండుటంజేసి ముక్తి గలుగునంటివేని, నీ స్టూల 

దేహ సంబంధంబు జీవునియందు బుద్ది మనో మోక్షార్ల గుణవ్యూహ రూపాది 

లింగ శరీర భంగపర్యంతంబును గలుగుచుండును. సుష పిమార్భాదులయందు 

*(నిష్టవియోగాది దుఃఖమందు) నహంకారంబు గలిగియుండు. అది యింది 

యోపహతింజేసి యమావాస్య యందులం జందునిబోలి తరుణపురుషునకు 

(గర్భ) బాల్యావస్టలయందు నిందియపొష్క-ల్యంబు లేకుండుటంజేసి యేకా 

ద శేం్యద్రియస్స్ఫురణ సమర్గం బై న యహంకారంబు (గర్భాదులకు()బకాశింపని 
Ca న జ జ Ta A యా. 

1. కాలకృత (క. చ.ట. త.) *తా. ప. (పతులలో లేదు. 
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చందంబునం దో(పకుండుం గావున స్తూల దేహ విచ్చేదంబు లేకుండుటం జేసి వస్తు 

భూతార్థంబు లేకున్న నీ సంసారంబు(విషయంబులయం దాస కుం డగు జీవునకు) 

స్వాష్ని కానర్ధాగమనంబు (చందంబున) నివర్శింపదు. ఈ తీరున6 బంచతన్మా 

(త్రాత్మకంబును ((ద్రిగుణాత్మకంబును షోడళవికారాత్మకంబును నై (విస్తృతం 

బైన లింగశరీరంబు నధిష్టించి, చేతనాయు కం డైన జీవుం డని చెప్పం బడు, 

మతటియు. 889 

తివిరి య ప్పురుషుండు దేహంబుననుజేసి యనయంబు( బెక్కు దేహాంతరముల 

నంగికరింపుచు నది విసర్జింపుచు సుఖ దుఃఖ భయ మోహ ళోకములను 

బొలుపొందు త ద్రెహములనె పొందుచుండను నది యెట్లు లన్నను న|గభాగ 

తృణ మూ(6ది మతే పూర్వుతృణపరిత్యాగంబు గావించు తృణజలూకయును బోలి 

. జీవు6 డవని( గొంత జీవించి (మియమాణు( 

డగుచు నొండుదేహ మరిం జెంది 

కాని పూర్వ యమన కాయంబు విడువడు 

గాన మనమె జన్మకార ణంబు. 890 

తరల. నరవరోత్తమ ! యిట్లు గాన మనంబె జీవుల కెల్ల సం 

చ. 

(౫ 

రికో 

సరణకారణ మట్ట క ర్మవశళంబున౯ సకలేం[దియా 

చరణు6 డౌట నవిద్య గల్గును సంతతంబు నవిద్య చే. 

బర(గుటకా బహు దేహకర్మ నిబంధముల్ గలుగుం జుమీ + 89| 

విను మది గాన భూవర ! యవిద్య లయించుట కె రమాపతికా 

ఘన జనన స్థితి ప్రళయ కారణభూతుని( బద్మప(త్రలో 

చను6 బరమేశు నీశ్వరుని సర్వజగ ంబు( దదాత్మకంబుగా 

గను6గొనుచుం దదీయ పదకంజము లర్హి భజింపు మెప్పుడు౯. §92 

*. అని యాగతి భగవంతుం, డనఘు(డు భాగవతముఖ్యు6 డగు నారదు. డా 

ఘనునకు జీవేశ్వరగతి, ఘనకృప నెటి(గించి సిద్దగతి( జనిన యెడకా. $13 

* రాజరి యెనటి (పాచీనబర్తి తాం దగ (బజాపాలనార్లంబు సుతుల 
ఇ ౬ టి యట్ థు 

ధరకు నియోగించి తపము సేయుటకు నై కపిలాశమంబున కరిగి వేగ 

నచ్చట నియతి నేక్నాగచి తుండును ముక సంగుండును భూరి ధైర్య 
యు కుండు నగుచును భ క్రియోగంబున ననఘ ! గోవింద పదారవింద 
"క ల స |. అ ల డం 

1. అపుడు వేగ (తం. వా). 
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త్తే, చింతనామృత పానషశేష చితుC 
డగుచు విధి తద్రముఖ్యుల కందరాని 

యవ్యయానందమదు పద మందే నప్పు 

డనుచు మె(త్రేయముని విదురునకు ( జెప్పి. 894 

వెండియు ని ట్ర నియె. ఇట్లు ముకుందయ శంబునంజేసి భువనసావనంబు, మన 

క్ళుద్దిక కరంటు, సర్వోత్క్మష్ష ఫల[పదాయకంబు, దేవర్షి వర్య ముఖ వినిస్పృ 

తంబు నైన యీ యధ్యాత్మ పారోక్ష్యంబు నెవ్వండు పఠియించు, నెప్వండు విను, 

నట్టివాండు లింగశరీర విధూననంబు గావించి విముక్త సమస్త బంధుండై 

*(విచేహ E; వై వల్యంబు శ్ సంసారంబు నందు ( - బరిభమింపండు, అనిన 

మె క్రేయునకు విదురుం డి టనియె. 895 
న్ా దని 

అధ్యాయ యు - 80 

మునినాథ! ప్రచేతసు లా, *ఘనముగ చుద్రోపదిష్ట కమలోదర కీ 

ర్రనమున నేగతి( బొందిరి, వనజాకు(డు సంతసింప వా రనఘాత్మా! 896 

కడ6గి మణి వారు యాదృచ్చికమున. జేసి 
హరికి నిత్య(పియుం డగు హరుని6 గాంచి 

యతనివలన నను[గహ మంది మోక్ష 
మంది రని చెప్పి తది నిశ్చయంబు మఆజశియు. §97 

. హరిదర్శన పూర్వం బిహ పరలోకములందు నా నృపాలతనయు లం 

దిరి యేఫలముల నందటు?, నిరతి నెజింగింపు మన మునీందు.డు వలికె౯. 

విను జనకాదేశము ముద, మున. దాల్చి నృపాత్మజులు సము[దోదరమం 

దనుపమ జపయజ్ఞంబున, కెనొనర( దసం బూని ముదము నొందుచు నుండకా. 

పది పే లేడులు నిష్టను, వదలక తప మాచరింప వారల కరిఇా 

సదయా ౨తరంగు6డభయ, (పదు(డు సనాతనుడు నైన సద్యోదరు(డుకా. 900 

అనుపమ శాంతము లగు నిజ, తనురశ్ములచే నృపాలతనయ తపోవే 
దనలు శమింప6గ6 జేయుచు, ననయము( (బత్యక్ష మయ్యె నచ్యుతు. డంతజా. 

ఘన మేరుశ్ళంగ సంగత* మైన మేఘంబు నెణీ గరుడస్కంధ నివసితుండు( 

గమసీయ నిజదేహకాంతి విపాటి తాభీ లాఖి లాశాంతరాళ తముడు 

సుమహి తాష్టాయుధ సుమనో మునీశ్వర సేవక పరిజన "సే వితుండు 

మండిత కాంచనకుండల రుచిరోప లాలిత వదన కపోలతలు.డు. 

పమ జ స టట యబ క 

1. (పచేతస్కులు (హు * తా. ప. (ప్రతులలో లేదు. 2. ఘనమగు (క) 

లి. నానరింపం జను(డు ముదము నొందుచు నుండు౯ (క) 4. నీలమేఘంబు (తం. వా.) 
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(౫ 

మాదిషయను చెలువ! బుణ్యుండు (గహ తూ. వా 

శ్రీమహాభా గవతము 

. జారు నవరత్న దివ్యకోటీర ధరు(డు( 

గొస్తుభ (పవిలంబ మంగళ గళుండు 

లలిత పీతాంబర (పభాలంకృతుండు 

హార కేయూర వలయ మంజీర యుతు(డు. 902 

లలితాయ తాష్టభుజమం,డల మధ్య స్ఫురిత రుచివిడంబిత లక్ష్మీ 

లలనా కాంతిస్సరా, కలిత లస దె ఇజయంతికా శోధితు(డుకా. 008 
ఢ యు 

. సుర గరుడ యక్ష కిన్నర, నిరుపమ జేగీయమాన నిఖిల దిశా సం 

భరిత యళో మహనీయ, స్ఫురణుండునగున స్పురాణపురుషుం డెల మికా.904 

. రరుణావతోకనంబుల, నిరవొంద నృపాలసుతుల నీకించి రమా 

వరు (6 డంబుదగంభీర మ,ధుర భాషల. బలికె. (బియము దూ.(కొనుచు౦డకా.0[5 

తాపసో త్రము లగు (పచేతస్కులార! 

వినుడు మీరలు సౌహార్దమున నభిన్న 

ధర్ము లగుట భవ తౌహృదమున కేను 
జాల6 బరితోష మందితి సమత నేండు. 906 

అనయమును మీ మనోరథ, మొనరింతు నెటుంగ( బలుకు(డు తము లగు మి 

మ్మనుదిన మే నరు(డు సుఖశ, యను(డై మదిలోన( దల(చు నా నరు డెపుడుకా. 

ధాతృజగస సౌహృదంబును, భూతదయా గుణము విమలబుద్దియు సుజన 

(పీతియు6 గల్లి సుఖించును, వీత సమస్తాఘు( డగుచు విశ్వములోనకా. 908 

మటణియు రృుదగీతం బై వెన మదీయ సవం బెవ్య రనుదినంబును సో(త్రంబు 

సేయుదురు, వారల “క భిమత వరంబులు శోభనకరం బగు (పజ్జయు నిత్తు, 

మ్రలు ము దన్వితు లై లె జనకాదేశం బంగీకరించుటం జేసి మీకీ ర్త లోకంబుల 

వి స్తరిం చు. మీకు ననూన (బహ్మ్మాగుణుండు, నాత్మ సంతతింజేసి. లోక్యత్రయ 

పరిపూర్ణ గుణాకరుండు నె వైన పుుతుండు సంభవింప6 గలండు. కండుమహాముని 

తపోవినాళార్హంబుగా నిందుని చేత (బేరిత యగు (పమోచ యను నప్సరస 

గర్భంబు దాల్చి య మ్మునీం(ద్రుని వీడ్కొని *(దివంబునకు ౧ జను సమయం 

బునం (బసూత యె త త్వుతిని వృకంబులందు ( బెట్టి చనిన. 909 

ఆ శిశు వపుడు పేరాంకలిచేం గుంది 'వావిచ్చి బిట్టు వాపోవుచుండ 

నాలించి యజకు రాజె న పోము(డు వచ్చి నలనొప్ప నవసుధావరి యెన 
యు య ౬ 

యాత్మీయ తర్షని నర్జి 6 బానమ్ము “సేయింపంగ.6 బెరి(గిన యిందువదన. 

గన్య వరారోహ ( గడక *మదనువరి యెన పుణ్యుండు (పాచీనబరి 
అ= యడ యె 

లు లలు హలో టో టన సవ సాన ఇ వ న ౧ 

* తా. ప. (ప్రతులలో లేదు. 1. వాకు <. ర్త ty rE 
xX ట్ వో ర్ట గ్ర 0 

. £ గ 

న 
eR LS xX బ్రో ర్న 

లా 
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తే. య న్నృపునిచే( (బజావిసర్గంబునందు 6 

బూని వేడ్క-( ద దాదిషులెన మీర 
CQ 

అందును నెయ్యమున వివాహందబు గండ 

యని సరోరుహ నయను. డి ట్రనియె మతియు , 910 

వ, అనఘాత్కులారా రా! యభిన్న ఇ*ధ్రర్ము నీలు cl న మీ కందజకు మీ సుమధ్యమయెన 

కన్య యభిన్న ధర్మశీలయు, భవదర్చితా శయయు నన భార్య యగు, మీర 
రా 

ల(పతిహత తేజస్కుల రై దివ్యవర్ష సహ ప్రంబులు భౌమదివ్యభో గంబులు 

మ దనుగహు ల్ యనుభవించెదరు. అంత నాయందుల భ క్రి ంజేసి నిరలాంతః 

కరణు ల యీ భోగంబులు నిరయ[పాయంబులు గా దలంచి మదీయస్థానంబు 

టొందెదరు. అని వెండియు ని ట్రనియు. 911 

చ. అరయ గృహన్హు లయ్యును మ దర్పిత కర్ములు నస్మదియ సుం 

దర చరితామృత (శ్రవణ తత్సర మానస యాతయా ములుకా 

సరసగుణాఢ్యు*లై తనరు సాధుల కే గృహముల్ దలంప దు 

ష్కర భవబంధహేతువులు గావు నృపాత్మజులార! యెన్న(డున్. 912 

క. tసరసు(డ నగు నను. బొందిన,సరుపులు ఘన శోక మోహ మోదంబుల6బటొం 

దరు గావున నెనయ (గను (డ్రి, పురుషాధీశ్వరుండ (బహ్మభూతు(డ నగుదుకా. 

వ. అని యిట్లు పలుకు చున్న పురు షార్ధభా జనుం డగు జనార్లనుని దర్శించి త 

ద్దర్శన విధ్వ న స రజ స్తమోగుణు లైన (పచేతన్కులు, 914 

చ. కరసరసీరుహంబు 2లెసకం బెస(గకా ముకుళించి గద్గద 

స్వరముల (జేసి యి ట్రనిరి కస్య సర్వశరణ్యు నగణ్యు నిందిరా 

వరు నజితు న్ననంతు ' ననవద్యచ రి(త్రుం బవి(తు నచ్యుతుం 

బరు6 బరమేళు నీను భనబంధవిమోచను( బద్మలోచనుకా, 915 
EP wT లో 

* శీలనాములై న (క. జ. తం.) 1. లున్నయిన (క. బ.) 
+ వ. అది యెట్లంటి రేని. 

చ. అనుపమ (బహ్మవాదు లగు నంచిత యోగిజనానుగీయమా 
న నిజకథా సముత్సుకు. డనందగు నేను మదీయలంద నూ 
తనముగ నుందు గావున నుదారశ వారికి నీ గృ హావజల్ 
ఘన భవబంధ హేతువులు గా విది యంతయు నిక్క మారయకా. 

పె వచనము పద్యము కొన్ని (ప్రతులలో లేవు, మూలమున( గూడ లేవు. 
శి. లెసగకా ముకులించి (పమోదగద్గద, స్వర (ట. దం బం) లి. సర్వశర ణ్యుని నిందిరాసతీ (ట.జ.) 
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1. గురుసన్మనో (వ 2. ధృతనిత, 

(శ్రీమవాభాగవతము 

కేశవ! సంతత కేశనాశనుండపు కేరి మనో వా గగోచరుండవు 

నిద్ద మనోరథ హేతుభూ తోదార గుణనాము(డవు సత్త్వగుణుండ వఖీల 

విశ్వోద్భవ స్టితి విలయార్హ =ధారిత విపుల మాయాగుణ విగహుండవు 
మహితాఖి లెందియ మార్ల నిరధిగత మార్లుండ వతిశాంత మానసు(డప 

. తవిలి సంసారహోరి మేధస్సు. 6డపును 

దేవదేవపుడవును వాసుదేవు(డవును 

సర్యభూత నివాసి వి సర్వసాకీ 

వైన నీకు నమస్కారమయ్య! కృష్ణ! 

మశియును, 

తోయరుపోదరాయ, భవదుఃఖహరాయ, నమోనమః పరే 
శాయ, సరోజకేసర పిశంగ వినిర్మల దివ్య నవ్య వ 

సా9య, పయోజసన్నిభ పదాయ, సరోరుహ మాలికాయ, కృ 

ష్టాయ, పరాపరాయ, సుగుణాయ, సురారి హరాయ, వేధనే. 

అని వినుతించి. 

కమలదళాక! దుఃఖలయ కారణ మై తగు తావకీన రూ 

పము ననివార్య దుర్భర విపద్దశ దుఃఖము నొందు మాకు నీ 

సుమహిత సత్కృవాగరిమ. జూపుటకం అ నను(గహంబు లో 

కమున€6 దలంప నొండొకటి కల్లునె? భ క్రఫల(పదాయకా! 

భూరి “వివేకితావహ విభూతిస మేత! మహాత్మ! దీనర 

కరతి నొప్పు నీవు చిరకాలమునకా సుఖవృ త్తి ఏరు మా 

వార లటంచు బుద్ది ననవద్య! తలంచిన యంతమా(త్ర స 

తారమె చాలు న ట్రగుటగా కిటు సన్నిధి వై తి వీశ్వరా! 

అరయ (గ క్షుద్ర భూతహృడయంబులయందుల నంతరాత్మ వె 
యా 

తిరముగ నుండు నీవు భవదీయ పదాంబురుహ ద్వయార్చనా 

పరమతు లై న *మామక శుభపద భూరి మనోరథంబు లీ 

రవెజు(గవె భ క లోక హృదయేప్పితదాయక! ము క్తినాయకా! 
ఏవి వ జ ఎ వ న ల న MMI 

ఫే (హ కి. భర్మ (వహ) క. శివేతరాపహ 
చు 

(1 

ల్. మాకును (హ) 6. అరుదుగనీవె భ క్రహృదయ (ప్రమద(ప్రద ము క్రిదాయకా (హ) 
te 

916 

917 

918 

919 

920 

92 

922 

(తం. వా.) 
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సీ. అయినను విను సరోజాయతలోచన! “వర మోక మార్గ (ప్రవ ర్రకు(డవు 

పురుషార్గభూత విస్తరుండవు నగు నీవు దగిలి ప్రసన్నుండ వగుట మాకు 

నరి మనోభీష మెన వరం బయ్యె నె నను నాథ! పరాపరుండ 
(a రు ౦ న్ 

వెన ని న్నాకవరం బరింతు మనినను భువి. దావకీన విభూతు అెన్న 
0 © 

తే, నంత మెటు(గంగరామి ననంతు6 డనుచు( 

బలుకుదురు నిన్ను నదిగాన( బరమప్పరుష! 

యే వరం బని కోరుదు మేము? దప్పి 
2 ? గొన్న బాలకు( డబ్లినీ ఇన్ని (గోలు? 928 

వ. అదియునుం గాక. 294 

ఉ. పూని భవ తదాంబురుహ మూలనివాసుల మైన మేము మే 

ధానిధి! నీ విలోకనము దక్క6ంగ నన్యము గోరనే రమే? 

మానిత పారిజాతకుసుమ స్ఫుట నవ్యమరంద లుబ్ద ళో 

భానయ శాలి యెన మధుపంబు భజించునె? యన్యపుష్పముల్. 925 

చ. హరి! భవదీయమాయ ననయంబును జెందిన నేము నిచ్చలుకా 
గర మనురకి నేది దుదగా భవకర్ములమె ధరి(త్రిపెC 

దిరుగుదు మంతదాక భవదీయ జనంబులతోడి సంగతికా 

గురుమతి జన్మజన్మములకు ౯ సమకూర (గంజేయు మాధవా! 926. 

మ. కమలాధీశ్వర! తావకీన వర భక్తవ్రాత సంసర్ల లే 
శముతోడకా సరిగా. దలంప మెలమికా స్వర్షాపవర్షాది సా 

ఖ్యము లన్నకా విను మానుషంబు లగు నీ కామంబులం జెప్ప నే 

ల? ముసీం(డ్రస్తుత పాదపద్మ! సుజనాలాపానుమోదాత్మకా! 927 

వ. మజియు భగవడ్భ కసంగంబులయందు( దృషాపశమనంబు లె న మృష్షక థలు 
యాలి ది a లు 

చెప్పంబడుటచే భూతంబులయందు వై రంబును, నుద్వేగంబునులేకుండు. అని, 

చ. వనముల ము_కసంగు లగువారు నుతింప( దనర్తు వీవు గా 

వున నిల బుణ్యతీర్థముల నొప్ప'( వీబుసీతము సేయ (బూని య 

ర్ధిని బదచారులై ధరం జరించు భవ త్పదభ క్త సంగమం 

బనుపమ భూరి సంసృతి భయస్లుని బుద్ది రుచింపకుండునే ? 929 

వ. కావున, 930 
టట బబ టబ ఇ. క బట బబ a మ ముం 

1. తగుమోక్ష మార్గ(పదర్శకు(డవు (త. డ. ద.బ.) 2. గొన్న జాలుండు గంగ నీశ్శెన్ని 

(గోలు (అ. డు) 8. బవితము సేయ(బూని (వా) 

[50] 
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చ, 

తరల. 

. చ | 

శ్రీమహాభాగవతము 

వనరుహప(్యత్రలోచన! భవ త్సఖు( డైన సుధాంశుమౌళితో 

డి నిమిషమా(త సంగతి. గడింది (వ్రణంబును దుశ్చికిత్సము 

న్నను భవకషరోగమున కర్మిలి వెద్యుడ వెన నిన్ను నే 
వ్ యు య 

మనయము( జూద. గంటిమి కృతార్థుల మె తగ మంటి మీళ్వరా! 931 

. దవా! మదీయ న్వాధ్యాయాధ్యయ నంబులును, గురుపప్రసాదంబును, విప్రవృ 

ద్దానువర్త నంబును, ఆర్యజన నమస్కరణంబును, సర్యభూతానసూయయు , నన్న 

విరహితంబుగా ననేకకాలం బుదకంబులయందు సుత పం బైన తపంబు సేయు 

టయు నివి యన్నియుసు బురాణపురుషుండ వై న భవదీయ పరితోషంబు కొఅికు 

నగుం గాక యని విన్నవించెదము. అని వెండియు ని ట్రనిరి. 932 

. మను పద్మాసన ధూర్లటి (ప్రముఖ ధీమంతుల్ తపో జ్ఞాన స 
జ లః 

త్వనిరూఢిం దగువారు నీ మహిమముకా వర్ణి ౦ప( వారం బెజుం 

గనివా రయ్యును నోపినంత వినుతుల్ గావింతు రట్లొట నే 

మును ని న్నర్టి నుతింతు మీశ ! వరదా! బుద్ద్యాదిమాలంబు గకా, 939 

= అని మతియు సముండవు నాదిపురుషుండపవు, శుద్దుండవు, పరుండవు, వాసు 

దేవుండవు, స త్వమూ రి వి, భగవంతుండవు నై న నీకు నమస్కరించెదము. అని 

*((యిట్టు (పచేతనులచేత నుతింపంబడి శరణ్యవత్సలుం డగు హరి సంతుష్టాంత 

రంగుం డె వారలు గోరినయట వరంబు లిచ్చిన, 934 
“an య 

అనుచు నా నృపనందనుల్ ముదమార సన్నుతి జేయ(గా 

మనములో (6 బరితోష మంది రమాహృదీశుండు భ క్షపా 
లనకరుండు తదీయ దర్శనలాలసాత్మకు లాత్మలం 

దనివి సాలక చూడ నాత్మపదంబు కేంగె రయంబునకా, 985 

త దనంతరంబ (పచేతసులు (భగవదాజ్ఞ్జ శిరంబుల ధరియించి సమ్ముద్రసలిల 

నిర్లతు లై. 936 

భూరిసమున్నతి నాక, ద్వారనిరోధంబు గాంగ దగం బెరింగిన యా . 

భూరుహ సంపిహితాఖిల, ధారుణి సీకించి రాజతనయులు వరుసకా. 937 

ఘన కుపితాత్యులై విలయకాల భయంకర హవ్యవాహలో 

చనుగతి న్నుగు లె ధరణిచకక్రము ని ర్వసుధారుహంబుగా 
యా 

ననయము( జేయ (బూనిన జనాధిపసూనుల “మోము (దమ్ముల | 

న్ననలసమీరముల్ జనసమంది కుజంబుల6. గాల్బ జొచ్చినకా. 938 
విప బబ INN NNN ల 

* తా ప. _పతులలో లేదు. 1. అనయమా (హృ లి. మోములందు' దామనల (హ) 
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క, నలినభవు( డా మహీజ, (పలయము( గని వచ్చి ధరణిపాలతనూజాొ 

వం 

సీ, 

తుల మధురో కుల నుపశాం,తుల6 గావింపుచును *[బియము దూ(కొన( బలికె౯కా. 

అట్లు పలికి వారల నుపశమిత (కోధులం జేసిన యనంతరంబ. 940 

అవశిష్ట ధరణీరుహంబులు భయమంది తివిరి చతుర్ముఖాదేశమునను 
మారిష యను సతీమణి. దమకూ(తును నా (ప్రచేతసులకు నర్జి నిచ్చె 

నా నరపాలక సూనులు దక్షన కరయంగ 2ము న్నీ శ్యరాపరాధ 

మున((బా స మెనట్లి జనపాల జన్మంబునకు( గారణం బె న నలిననయన 
జట (౧. 6 యా 

= నాదరంబున6 గమలజు నాజ్జ (జేసి 

కశ(క దీపింప విధివ (త్పకారమునను 

వరుస నందజు( గూడి వివాహ మెరి 

గడవవచ్చునె దె వసంకల్చ మెందు. 94} 
రా 

* కలదే? జగతిం బదురు నృ, పులకును నొక భార్యయందు ( బొస(గునే? వినగా 

నలినోదరు ఘన మాయా, కలి తాద్భుతములకు నతులు గావింప( దగుకా. 942 

అంతం జాతషమన్వంతరంబుల దె వచోదితుండె యిష్మపజాసర్షంబు.6 గావింపుచుం 
ర Qe లట ళా 

(బ్రసిద్దుం డైన దతుండు పూర్వ దేహంబు కాలవి[ద్రుతంబుగా (బచేతసులకు 

న మ్మారిష యను భార్యయందు సంభవించి, నిజకాంతింజేసి సమ స్త తేజోధనుల 

తేజంబును బవిహితంబుగా6 జేయు చుం, గర్మదామ్యంబున దతం డను నామంబు 

వహించి, (బహ్మచేతం (బజౌాసర్ల రక్షయందు నియోగింపం బడి, మరీ చ్యాదులం 

దత్త ద్య్యాపారంబులందు నియోగించియుండె. అంత. 948 

అధ్యాయము - ౩౧ 

ఒనర (6 (బచేతస్కు- లుత్పన్న విజ్ఞాను లగుచు వేగంబ నారాయణో కి 

దల(పుచు నాత్మనందనుకడ నిజభార్య నిడి వనవాసులై కడ(గి మున్ను 
జాబలి యను కమునీశ్యరు (డు సిద్దుం డైన భూరి పశ్చిమవారి తీరమునను 

సర్వభూ తాత్మవిజ్ఞానంబు గల యాత్మ ఘనవిమర్శ కృతసంకల్సు లైరి 

. యంత నచటికి సమ్మోద మతిశయిల్ల 
నర సురాసుర యక్ష కిన్నరవరేణ్య 

మానితోన్నతి సంపూజ్యమాను( డైన 

నారదుండు వివేకవిశారదుండు. 944 
క ప ప 

1. నయము (హ, తం. వా) ల. మునునీశరాపరాధ (క. బ.) తి. మునీశ్వరునా శ్రమం బై న 

(చ. ట. త. డ. ద. బ.) 
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వ. 

ర్, 

చ, 

pm 

రీ 

తే, 

వ. 

భన మగు నస్మదీయ మగు భాగ్యవశంబున నేడు విశ్వపా 

శ్రీమహాభాగవతము 

చనుదెంచి నిర్ణిత (పాణ మనో వా గ్లర్శనులు, జితాసనులు, శాంతులు, సమాన 

వి(గహులు, నిర్మలంబె న పర(బహ్మంబునందు నియోజితంబె న యంతఃకరణులు 
Q_ Qe 

నైన రాజనందనులకడ' నిలిచిన. 945 

చనుదెంచిన నారదముని గనుంగొని నృపసుతులు లేచి కౌతుక మొప్ప౯ా 

వినమితు లై సముచితపూ, జనముల. బరితుష్షుం జేసి సద్వినయమునకా, 948 

అనఘ 1 మునీంద్రచం[ద 1 భవ దాగమనంబు సమ స్తలోక ళో 

వన నిను. జూడంగంటి మనివార్య భవ (దృమణంబు లోకలో = 
చనుగతి6 బోలి (పొణులకు సర్వభయా పహరంబు గావునకా, 947 

. అని మజీయు ని ట్లనిరి. 948 

అనఘాత్మ ! భగవంతులై న కేశవ వామదేవులచే నుపదిష్ట మైన 
యాత్య్మత_త్త్వంబు గృహస్లుల మగు మాకు ననయంబు విస్కృతం బయ నట్టి 

"యీశత త్త్వార్గ (పకాశకంబును 2భూరి ఘోర సంసారాబ్లి తారకంబు 

వై కర మొప్పొారు నాత్మత_త్వము నేడు చిరదయామతి( (బకాశింప6జేయు 

* మని (పచేతస్కు లర్ధి( బల్క్యాాన6౬ జెలంగి 

భగవదాయ తచిత్తుండు భవ్యగుణు (డు 

నఖిలలోక వి హోరుండు నై నయట్టి 

నారదు (డు వల్కె నా రాకుమారులకును.. 949 

. చర్చింప నరులకే జన్మకర్యాయు ర్మనోవచనంబుల దేవ దేవు( 

డఖిల విశ్వాత్మకుం డైన గోవిందుండు విలసిల్లు భక్తి "సేవింప6బడును 

నవియ పో జన్మకర్మాయు ర్మనోవచనములని ధరణి నెన్నంగ6దగును 

వనరుహనాభ నేవారహితము లై న జననోపనయన దీక్షెకృతంబు 

లైన జన్మంబు లేల ? దీర్హాయు వేల? 

వేదచోదిత యగు కర్మవితతి యేల ? 

జప తప (కుత వాగ్విలాసంబు లేల? 

మహిత నానావధాన సామర్థ్య మేల? 950 

మతటియు హరివిరహితం బె న యిం(దియపాటవంబు, నిపుణ యెన బుద్ధియు(, 

(బాణాయామాది యోగంబు, దెహాది వ్యతిరి క్తాత్మజ్ఞానంబు, సన్న్యాసాధ్య 
nS 

1. కలిత (క. చ. బ.) 2. భూరి, తరళ సంసారాబ్ది తారణంబు (క. చ. ట. జ, డ. బు) 
ఖా బబ య స స 
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rh ts dt Ded 

యనంబులును,దక్కిన (వ్రతవై రాగ్యాది శేయస్సా ధనంబులునేల?సర్వేశ్వరుండు 

సమస్త శ్రేయ స్ప్వరూపుండు, సమస్త (శ్రేయోవధిభూతుండు, సర్వభూతా 

వాసుండు, సర్వభూతాత్మ(ప్రదుండు, సర్వభూత్మపియుండు, సర్వవ్యాపకుండును 

గావున, 951 

. కమలాధీశ్వరు( బూజసనేయుట సమ (గ్ర (పీతి. (బాణోపహో 

రము సర్వేంద్రియ తృ పిహేతువును సర్వక్ష్మాజ మూలాభిషే 
కము శాఖాభుజ పుష్షిదంబు నగు రేఖకా సర్వ దెవార్తణ 

క్రమ మై యొప్పు ధరావరేణ్య సుతులారా ! బుద్ది నూహించినకా. 92 

ఆదియునుం గాక. 953 

"పెనుపగు వర్షాకాలం, బున దిననాయకునివలన6 బొడమిన సలిలం 

బనయము6 (గమ్మజ (గీష్మం, బున సూర్యునియందు జెందుపోలిక మణియుకా. 

* ధరణి జరాచరభూతము, లరయ(6గ జనియించి యందె యణ(గిన పగిదికా 

హరిచే( బుట్టిన విశ్వము, హరియందె లయంబు నొందు నది యె ట్రన్నకా. 855 

అరయ న్న(భ్రతమః (ప్రభల్ మును నభంబం దొప్పంగా6 దోంచి [క 

మ్ముజ వీకింప(6గ నందె లేనిగతి (బహ్మంబందు సీశ కులుకా 

బరికింపకా (దిగుణ(్రవాహమున నుత్సన్నంబు లై (క్రమ్మణికా 

విరతిం బోందుచునుండు( గావున హరికా విష్ణుజా భజింపం దగుకా. 956. 

. మజియు సమస్త దేహులకు నాత్మయు *(నిమిత్త భూతుండు) నద్వితీయుండు, 
2శశ్ష్య(త్పకాళుండు, (ప్రధాన పురుషుండు, స్వతేజో విధ్వ_స గుణ(ప్రవాహుండు, 

(మానస బుద్ధి సుఖేచ్చా ద్వేషాది వికల్పరహితుండు, నగుణుండు, దేహాత్మ 

..(ళమ నివృత్తుపలభ్యుండు, నాది మధ్యాంత రహితుండు, నిత్యానంద స్వరూ 

పుండు, సర్వజ్ఞుండు ౦ . బర మేశ్వరుండు నైన నారాయణు నభేదబుద్దిం జేసి, 
భజింపుండు, అతండు*సర్వభూతదయాశువులును, ఎంతమా[తంబు సంభవించునంత 

మా(త్రంబున సంతుష్షచి త్తులును, సర్వేందియోపశాంతులును నగు పురుషుల 

యెడ సంతుష్టుం డగు. అని వెండియు ని ట్రనియె. 957 
కుల ల ల 

1. అరుదా న(భతమః (పభల్ (హృ * తా. ప. (పతులలో లేదు. 

౨. స్వయం (పకాశుండు (క. చ. ద. బ.) ల్. సర్వభూతదయయు............సంతుష్పం 

డగుటయును సర్వేం_ద్రియోపశాంతి యు నను నీ గుణంబులు గలిగిన యెడ (తం. వా.) 

“దయయా సర్వభూతేషు సంతుష్ట్యా యేన కేనచిత్. 

సర్వేం(దియోపశాంత్యాచ తుష్యత్యాశు జనార్దనః” (81-80) 
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చ. 

(శ్రీమహాభాగవతము 

చతురత నటి యీ శ్వరు (డు సజనలోక నిర స సర్వకా 
టె జ అమే 

మిత విమలాంతరంగమున మిశ్రిత భావన( జేసి సన్నిధా 

పితు డగుచుకా దయాకర గభీరగుణంబుల6 జాల నొప్పి యా 

(శితజన పారతం[త్ర్యమును జేకొని పాయకయుండు నిచ్చలుకా. 958 

శుత ధన కుల ధర్మ సము, న్నత మదముల (జేసి సజ్జన (పతతికి సంతత 

మెగ్గొనరిం చుచును గు, మతు లర్డిం బజేయుపూజ మతిం గొన డెందుకా, 959 

అది యె ట్లనిన, 960 

. వలనొప్పం దను ననువ ర్హించు నిందిరా కామిసీమణి( ద దాకాంకు లగుచు 

ధృతి ననువరించు దేవేం(ద్రముఖ్యుల 2నే ననువరింప కెప్పు డాత్మ 
నిత్య స్వతంతుండు నిజభ క వరదు(డు కిదీనవత్సలు(డును నె నయట్లి 

య! ర్లు లు 

పురుషోత్తముని జగద్భరితు సర్వేశ్వరు నారాయణుని జిడానంద మయుని 

+ నజితు నచ్యుతు బుండరీకాయతాతు( 

దవిలి నేవింప కుండునే ? ధర( గృత జ్ఞా 

డైన పురు పుండు సమ్మోదితాత్ము6. డగుచు. 

జారుమతులార ! రాజకుమారులార! 961 

*(అని మజియు ని ట్లనియె. భవదీయ వంశధుర్యుండు.6, జిత్రరథుండు నగు 

(ధువుండు సపత్నీ మాతృ వాగ్సాణ భిన్నహృదయుం డె పంచ వర్గార్భకుం 

డగుచు దపోవనంబున కరుగునపుడు మార్గంబున నాచే నుపదిష్టంబయిన క్రమం 

బున భగవంతుం డగు పుండరీకాకు నారాధించి, యితరులచే నొందరాని సరో 

తమం బగు పదంబు నొందె. కాన మీరును రుదోపదేశ|క్రమంబున సర్వ 

భూతాంతర్యామి యగు నీశ్వరు భవచ్చెదనంబున కై భజియింపుండు.) 962 

అని యి ప్యాధమున నారద, ముని రాజకుమారులకును ముదము దలిర్భకా 

వనజోదరు సచ్చరితము, వినుపించి సరోజభవుని వీటికి. జనియెకా. 963 

ఇట్లు నారదుండు చనిన యనంతరంబ, 964 

* నరవరనందనుల్ గణక నారదవ క్రి వినిర్ణతంబు సుం 

దరమును మంగళావహము ధన్యము లోక మలాపహంబు న 

పర౦గిన విష్ణు “కీర్తి విని పాయక త త్పదభ క్తి చింతనా 

నిరుపమభ క్రి. జెంది హరినిత్యపదంబును బొంది రున్నతికా. 96 

1. కర్మ (హ&2. నైన నెవ్వండు చూడంనాత్మ నట్టి (హ) లి. దీనవత్సల గుణాధీవ నజుని 

(హీ) %* తా. ప. (పతులలో లేదు. 4. సద్యశము భ క్రినుతించి ముకుంద చింతనా (హృ 
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వం ఆని మై(శ్రేయుండు విదురున కిట్లనియె. మహాత్మా ! నీవు న న్నడిగిన (పచేతో 
నారద సంవాదరూపం బైన హరికీ ర్రనంబును, మనుపుత్రుం డైన యుత్రాన 

పాదుని వంశ (ప్రకారంబును జెప్పితి. అని వెండియు ని ట్లనియె. నారదు వలనం 

(బియ(వతుం డాత్మవిజ్ఞానంబు నొంది, 'మహీమండలంబు పరిపాలించి, యనంత 

రంబున( బ్యుతులకు రాజ్యంబు6 బంచియిచ్చి పరలోక గతుం డయ్యె. అనిన, 966 

, విని విదురుం డా *తాపసు, ఘనచరణము లాత్మమ_స్తకంబున మధుసూ 

దను చరణాంభోరుహములు, మనమున. దగ దాల్చి పలికె మైత్రేయునితోకా. 

మునినాథచం(ద! కరుణా, వననిధి! నీచేత భ_క్షవత్సలు( డగు నా 

వనజాకు తత్త్వ మెతి(గితి, నని తతృదములకు వినతు. డై వినయమునక్షా. 

వీల మునిచే నామం(తితు(, తై మనమున బంధుదర్శ నాకాంతితు( డై 

దీమహితు( డైన విదురుడు సామజపురమునకు6 జనియె సమ్మద మొప్పకా. 

అని శుకుడు పరీకీ త్తున, కనుకంపం జెప్పె నీ యుపాభ్యానంబుకా 
వినువా( డై శ్వ ర్యాయు, ర్దిన కీర్తి స్వ_స్తిగతుల( దగ (బ్రాపించుకా. 970 

అని శుకయోగి పరీక్షి, జ్ఞనపాల సుధాపయోధిచం(ద్రున కర్ణికా 

వినిపించిన కథ మోదం, బున సూతు(డు శౌనకాది మునులకు. జెప్పెకా. 971 

. సరస వచోవిలాస! గుణసాగర! సాగరమేఖలా మహీ 

భరణ ధురంధర(పకట భవ్య భుజా భుజగేం(ద! రాజే 

ఖర! ఖర దూషణ(పముఖ గాఢ తమఃపటల (పచండ భా 

స్క_ర! కజకంఠకార్యుక విఖండన ఖేలన! భ క్ర్షపాలనా! 972 

= శరవిదళిత సారంగా!, సరన దయాపాంగ! భ_క్షజలధి తరంగా 

దురితధ్యాంత పతంగా!, వర జనకసుతాభిషంగ! వననిధి భంగా! 973 

మాలిని. సురవిమత విదారీ! సుందరీ శంబరారీ! 

సరసవినుత సూరీ! సర్వలోకో పకారీ! 

నిరుపమగుణహారీ! నిర్మలానందకారీ! 

గురు సమరవిహారీ! ఘోరదై త్య (ప్రహారీ! 974 
క నబ Rend 

1. మహాభోగానంతరంబున (త) 2. మునివరు (హృ 

8. మునిచే నామం[తితుడె , తన మనముల బంధుజనుల దర్శన కాంక్షకా 

ఘన మహితుడె న విదురుడు చనియెకా గరిపురమునకును సమ్మద మొప్ఫ£౯ (ట. జ. ద్.) 
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గద్య. ఇది (శ్రీ పరమేశ్వర కరుణాకలిత కవితావిచిత్ర కేసనమంత్రిపుత్ర సహజ 
పాండిత్య పోతనామాత్య (పణీతం బైన (శ్రీ మహాభాగవతం బను మహా 
పురాణంబునందు స్వాయంభువ మనువులకు నాకూతి, దేవహూతి, (ప్రసూతి, 

(పియ్మవతో తానపాదులు జన్మించుటయు, నందు నాకూతి రుచిప్రజాపతికి 

నిచ్చుటయు, నా రుచ్చిపజాపతికి నాకూతిదేవియందు (శ విష్ణుమూర్తి 

యంళజుం డైన యజ్ఞాండును, లక్ష్మీకళాంశజ యగు దక్షిణ యను కన్యకయు 
నుద్భవించుటయు, మనుపు(తి యెన 'దేవహూతిని( గర్హమున కిచ్చుటయు, 

(బసూతిం దక్మసజాపతి కిచ్చుటయు(, [బసూతిదతలవలనం౦ం (బ్రజాపరంపరలు 

గలుగుటయు, మణియుం గర్హమ ప్రజాపతి పుతికాసమదయంబును క(త(బిహ్మ 

రుల కిచ్చుటయు(, గర్హమపుతత్రిక యైన కశవలన మరీచికి. గశ్యపు(ం డను 

పుత్రుండు, పూర్ణిమ యను కూ6తురుం బుట్టుటయు (, బూర్లి మనలన గంగయు 

_విరజుం డనెడి కుమారుండును జన్మించుటయు6 గళ్యప (పజాపతివలన నైన 

(పజాపరంపరలచే ముల్లోకంబు లాపూర్ణ ౦బు లగుటయు, నతిమహాముని 

తపంబును, నతనికి హరి హర (బహ్మలు (ప్రత్యక్షం బగుటయు, ననసూయా 

పాతివ్రత్య మాహాత్మ్యంబు వలన ననసూయా(తులకుం (దిమూర్తుల కళాంశజు 

లయిన చం[ద్ర దతాత్రేయ దుర్వాసుల జన్మంబును, దక్షెత్మజల జన్మంబును, 

భృగువు వలన ఖ్యాతి యను నంగనకు (శ్రీమహాలక్ష్మి జన్మించుటయు, 
భృగు పౌతుం డైన మార్కండేయు జన్మంబును, ధర్మునకు మూర్తివలన 
నరనారాయణులు సంభవించుటయు, స్యత్రయాగంబునందు దతుండు శివుని 

నిందించుటయు, దక్షెధ్వర ధ్వంసంబును, (బహ్మాచే. (బార్థితుం డ్రై శివుండు 

దకెదుల నన్నుగ్రహించుటయు, దక్షాదికృత (శ్రీహరి _స్తవంబును, (శ్రీహరి 

ప్రసన్నుండై దతని యజ్ఞంబు సఫలంబుగా ననుగ్రహించుటయు, సతీదేవి 

హిమవంతునకు జనించి హరునకుం (దా పించుటయు, ను తానపాదుని 

వృత్తాంతంబును, (ధువోపాఖ్యానంబును, (ధువుండు దం(డిచేత నవమానితు౦ 

తె నారదోపదేశంబున మధువనంబునకుం జని తపంబు సేయుటయు, హరి 

(పసన్నుం డై యతని మనోరథంబు లిచ్చుటయు, నతండు మజల పురంబునకు 

వచ్చుటయు6, గుబేరానుచరులై న యతులతోడి యుద్దంబును, (ధువుండు 

యజ్ఞంబులు సేయుచు రాజ్య భో గంబులం దనిసి దనయు నుల్క్మలునిం బిట్టంబు 

గట్ట హరి యనుగహంబున (ధువక్షితిని నిలచుటయు, నుల్కలుండును వత్స 

రు6డను తన సుతుని( బట్టంబుగట్టి హరిం జేరుటయు, వత్సరుని వంశ పరం 

పరయు, నందు నంగుని సుతుం డయిన వేను కశేబరంబున లక్ష్మీనారాయణుల 
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యంశంబున నర్చియు ౧బ్బథుండును జన్మించుబయు(,బ్బథుండు భూమిం గామ 

ధేనువురీతి నఖిల వస్తువులం బితుక నియమించి, సమస్టలింజేసి, యిం(ద్రుడు వళ 

వరియై యుండ బహుయజ్ఞంబులు నేసిన నతనికి హరి (పత్యకం బగుటయు, 

నధ్యాత్మ (పబోధంబును, నిం(దునివలనం బాషండసంభవంబును, నిం|ద్రుని 

జయించిన విజితాశ్వుని, నతని తమ్ములను బృథిపిపాలనంబున నిలిపి, సృథుండు 

నరిియుం బరమపద (ప్రాపు లగుటయు, విజితాశ్వునకు వసిష్టు శాపంబునం 

(దేతాగ్నులు తనయు లయి జనియించుటయు 4 బృథుని పౌతుం డైన (ప్రాచీన 

బరి రాజ్యంబును, నతని యజ్ఞంబు లసంభఖ్యాతంబు లయిన నారదుండు 

మానం దలంచి, పురంజను కథ నధ్యాత్మ (పపంచంబుగా( 'దెలుపటయు (6, 

(బాచినబర్హి సుతులయిన (ప్రచేతసులు పదువురకు (శ్రీ మహాదేవుండు (ప్రత్యక్షం 

బయి హరి స్తవం బుపదేశించుటయు, వారి తపంబునకు మెచ్చి హరి (ప్రత్యక్షం 

బగుటయు, వారికి మారిషవలన దక్షుండు పూర్వకాలంబున శివవిద్వేష (పయు క 

శాసంబున జనియించుటయు(, (బ్రచేతస్కులు ము క్రికిం జనుటయు, మొదలగు 

కథలం జెప్పిన విని మై(త్రేయుని వీడ్కౌని విదురుండు హస్తి పురంబున కరుగు 

టయు, నను కథలుం గల చతుర్గ స్కంధము సంపూర్ణ ము. 
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పంచమస్క౦ధము 

పథ మాక్వ్యాసనము 

1 
(శ్రీకర 1 కరుణాసాగర ! (ప్రాకట లక్ష్మీకళ (త్ర ! భవ్యచరి(త్రా ! 

లోకాతీత గుణాశ్రయ ! గోకులవిసార ! నందగోపకుమారా ! l 

అధ్యాయము —౧ 

*మహనీయగుణగరిష్టు లగు న మ్ముని్యశేష్టులకు నిఖిల పురాణ వ్యాఖ్యాన 
వె ఖరీ సమేతుండె న సూతుం డి ఏ నియె. 2 
షా యా య 

+భూనాథు( డు తరాత్మజు(, డై న పరీక్షిన్న రేందు( డభిమన్యుసుతుం 

డానంద మొంది ఘన సు, జ్ఞానుం డగు శుకుని6 గాంచి సరసత6 బలికెకా. 8 

మునీం[దా ! పరమభాగవతుండు, నాత్మారాముండు నెన (పియ(వతుండు 
యా 

గృహంబుననుండి యెట్లు రమించె ? +కర్క్మబంధంబు లైన పరాభవంబులు గల 

గృహంబులయందు ముక సంబంధు లైన పురుషులకు సంతోషంబు గానేరదు. 

ఉ తమళోకు6 డె న *ప్పండరీకాకుని పాదచ్చాయంజేసి నిరషృతచి తు లెనమహో 
nar.) aa) QQ DD Qe 

తులు కుటుంబంబునందు నిస్పృహత సేయుదురు. కాన (పియ(వ్రతునికి సంసా 

రంబునందు(6 దగులంబు గలుగు “కెట్లు ? దారాగార సుతొదులందు (6 దగులంబు 

గలవానికి నెట్లు సిద్ది గలుగు ? శ్రీహరియం దస్గలితమతి యెట్లు గలుగు? ఈ 

సంశయంబు( దేటసబుపుము. అని పరీకిన్న 'రేంద్రుం డడిగిన శుక యోగీంద్రుం 

డి టనియె. శీ 
య 

1. శ్రీ సీతానయనోత్పల, శ్రీసతి సహజన్మ ! త్రిడళ సేవిత ! ఆశా 

వాస (ప్రకాశ ! జయ భా, సాసురపతి హరణ ! రామచం(ద నృపాలా + (క. చ. ట. జ. బ.) 

ఇవ. సకల పురాణార్థజ్ఞాన విఖ్యాతుం డగు సూతుండు శొనకాదుల కెట్ల నియె. చ.ట. జ.డ.బ.) 

f ఈ పద్యము, క. చ.ట. జ. డ. లలో లేదు. 

శ “కర్మబంధః పరాథ వః” (అని మూలము) “కర్మణాం బంధః పరాభవళ్చ” (వ్యాఖ 

ఏ. పృండరీకా క్షుని క టాక్షవీక్షణామృత ధారంజేసి (క. చ.) 

5-1) 
Ga 
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క, హరి చరణాంబుజ మకరం, ద రసావేశిత మనః(వధానుం డగు స 

త్పురుషు(డౌక వేళ విఘ్నము, బొరసిన( దన పూర్వ మార్గమును విడువండిలకా. 

—: మనుపవుతుం డగు (పియ్మవతుని యుపాఖథ్యానము వలా 

ర్ం ధరణీవల్ల భ! విను మా, నరవరు(డు [పియవతుండు నారదముని! స 

చ్చరణోపసేవ( జెందుచు, నరుదుగ 2నధ్యాత్మ సత్రయాగంబందుకా. 6 

em దీక్షితుం డై ధరిత్రీపాలనము. దండ్రి పనిచిన సుజ్ఞానభంగ మనుచు 

కినంగీకరింపకుం టంతయు. దెలిసి పద్మాసనుం డతనికి నతుల రాజ్య 

మందుల మిక్కిలి యౌసక్తి( బుట్టంతు ననుచును దనచి త్తమందు దలచి 

తారకా ద్యనుసృత తారాధిపుని మాడ్కి- (శుతులతో( గూడి *యచ్యుతవిభూతి 

తే. హంసవాహనుం డగుచు నింద్రాదులెల్ల6 

గదిసి సేవింప (బహ్మలోక ముననుండి 

సన్మునీం(ద్రులు దన్ను6 (బశంస నేయ 

సల్ల నల్లన యుడువీథి నరుగుదెంచె. 1 

వ. మజియు న మై మార్గములయందు సిద్ద సాధ్య గంధర్వ చారణ గరుడ 

కింపురుషులు సో|త్రంబులు నేయుచుండ గంధమాదన [దోణులం (బకాశంబు 

నొందింపుచుం జనుదెంచిన పద్యాసనునకు నారదుండు స్వాయంభువ (పియ(వతు 

లతో( గూడి ముకుళిత కరకమలుం డె యెదురు చనుదెంచి, సం స్తుతులతోడ 6 

బూజించిన విరించి సంతసించి (పియ(వతునిం జూచి నవ్వుచు ని బ్రనియె. 8 

క, హరి నాముఖమున నీకును, గర మెజింగింపగ బనిచెం గావున నిదె సు 

స్థిరమతి విను మంతయు (శ్రీహరి వాక్యముగా నెజింగి యవనీనాథా! 9 

ఆ. కోరి వేడ్కి- నేను నారదుండును నీవు 

నందణ మిదె యీ శ్వరా జై( బూని 

యుడుగ కెపుడు నేయుచున్నవార ము గాన 

నతనియాజ్ఞ ( దప్ప నలవిగాదు. 10 

వ. మజియు శ్రీహరియాజ్ఞం జీవుండు తపోవిద్యలను యోగవీర్య జ్ఞానార్థ ధర్మం 
బులును దనచేత నొరులచేతను దప్పింప సమర్దుండు గాడు. ఉత్స _త్తినాశంబులకు 

1. థ్రీ; శరణాబ్ద సేవ (ట.త.జండం) 2. సుజ్ఞాన (క.బ.) 8. అంగీక రింపమి నంతయు (హ.తం. 
వా.) 4. నంచిత (చంబ.) ర్. హస్తుండె (హ) 6. నెబుగింపదలంచినాకు నెజిగించెను (చ.ట. జ.డ.ద,) 
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శోకమోహా నుఖదుఃఖంబులకు నీశ్వరాధీనుండె కాని జీవుండు స్వతంతుండు 

గా(డు. (శ్రీహరి వా(గూపంబు లైన శుతులందు గుణ[తయం బను రజ్ఞావున 

బంధింపబడ్డ యస్మదాదులము ముకు((ద్రాటిచే( బశువు మనుష్యులకు వశం బైన 

చందంబున నీశ్వరాజ్ఞం (బవ ర్లింపుచుందుము .నరుండు సుఖదు ఃభానుభవంబులకు 

నీశ్వరాదీనుండు నేతంబులు గలవానిచేత.( దివియంబడ్డ యంధుండునుంటోలె 

నీశ్వరుం డిచ్చిన సుఖదుఃఖంబు లనుభవింపుచున్నవార ము. న్యష్నంబునం గన్న 

పదార్ధము మేలుకాంచి మిథ్యగాం దలంచిన చందంబున మోరి యెన 

సుజ్ఞాన వంతుండు ప్రాప నుఖదుఃఖంబు లనుభవింపుచు దేహారబ్ద కర్మంబులం 

బాయ నొల్ల (డు. వనవాసి యైనను జితేంద్రియుండు గాకుండె నేనిం *(గామాది 
సహితుం డగుటం జేసి) సంసారబంధంబులు గలుగు. గృహస్టా_శ మంబందును 

జితేం(దియుం డె యాత్మజ్లానంబు గల పురుషునకు మోక్షంబు సిదించు. శతు 
యు షః ధి 

వుల గెలువ నిచ్చయించిన పురుషుండు, దుర్గం బా(శయించి శ(తువుల గెలిచిన 

Lx ఇద అధ ల నా మాడ్కి-, మోక్షెర్టి యగు “పురుమండు గృహా్యశయుం డగుచు శ్రీహరి చర 

కారవిందంబు లను దుర్గం బాశ్రయించి యరిషడ్వర్గంబుల జయించు. నీవును 

ముక్రసంగుండ వై (యీ శ్వరకల్పితంబు లగు) భో గంబుల ననుభవించి ముక్తిం 

జెందుము. అనిన: (బియ(వతుండు (ద్రిభువనగురుండై న (బహ్మవాక్యంబు 

నవనత మ_స్తకుండై బహుమాన పూర్వకంబుగ నంగీకరించె. అంత. 11 

సరసిజాసనుండు స్వాయంభువుని చేత 

నధిక మైన పూజ లంది నార 

దుండు నా (పియ(వతుండును జూడంగ( 

జనియె దనదు పూర్వసదనమునకు. 16 

సత్యసం ధు( డైన స్వాయంభువుం డను 

మనువు (బ్రహ్మ చేత మన్నన దగ 
నంది యంత నారదానుమతంబున (6 

దనదు సుతుని *రాజ్యమునను నిలిపె. 13 

ఇట్లు స్వాయంభువమసువు  భూపరిపాలనంబునకు [బియ్మవతుని. బట్టంబుగట్టి 

(విషమంబులగు) విషయంబులను విషసము[దాశవలన విము కుం డై వనంబు 

నకుం జనియె. అంత. ol 
దప" WOT NNT కం ఇ 

* తా. ప. (ప్రతులలో లేదు. 1. నీవును (హృ 2. రాజ్యమునకు (క. చ. ట. జ. డ. ద. బ). 
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మ. 

రతః 

ధరణీవల్ల భు, డౌ (పియ(వతు(డు మోదం బందుచుకా లీల నీ 

శ్వ్యరవాక్యంబున (6 గర్మతం[త్రపరు( డై సంగంబులం బాపు (శ్రీ 

హారి పొదాంబుజచింతనం దగిలి నిత్యానందముం బొంది దు 

ర్భర రాగాదుల. బాజ(దోలి (పజలం బాలించె నత్వ్యున్నతికా. 15 

+. ఇట్లు పియ|వతుండు రాజ్యంబు నేయుచు విశ్యకర్య(పజాపతి పుత్రిక యగు 

బర్హిష్మతి యనుదానిం బత్నిగా6 బడసి, యా సతివలన శీల వృత్త గుణ రూప 

వీర్యౌదార్యంబులం దనకు సమాను లైన యాగ్నీ(ధ, ఇధ్యజిహ్యా, యజ్లబాహు, 

మహావీర, హిరణ్య రేతో, ఘృతపృష్ట, సవన, మేధాతిథి, వీతిహో (త్ర, కవు లను 

నామంబులు గల పుత్రద శక ౦బును, ఊర్జస్వతి యను నొక్క కన్యకనుం గాంచె. 

అందు6 గవి మహావీర సవనులు మువ్వురు బాలకు లగుచునుండియు నూర్హ్వ 

రెతస్కు లై (బ్రహ్మవిద్యా నిష్టాతు లై, (యుపశమశీలు రగుచుం) బారమ 

హంస్య యోగం బాశయించి, సర్వజీవనికాయావాసుండును, (భవభీతజన 

శరణ్యుండును, _సర్వాంతర్యామియు) భగవంతుడును నగు వాసుదేవుని 

చరణారవిందావిరత స్మరణావిగళిత పరమభ క్రియోగానుభావంబున విళోధి 

తాంతఃకరణు లగుచు నీశ్వరు తాదాత్మ్యంబు. బొందిరి, ఆంత. 16 

. వసుధేశ! యా (ప్రియ(వ్రతు( డొండుకాంతయం దధికుల మన్వంతరాధిపతుల 

మణియు నుత్తముండు కతామసు(6డు ర వతు డను సుతులను బుట్టంచె 

సుమహితులను 

మున్ను జన్మించిన పుతులలో మువ్వు రవ్యయపదవికి నరుగుటయును. 

నపుడు (పియ(వతు( డఖిలళాత్రవకోటి. దన బాహుబలముచేతను జయించి 

* యత(డు బ రి షృతీకాంతయందు( బీతి 
యె 

గలిగి యౌవన లీలావికాస హాస 

హూలనాదుల( జిత్తంబు గీలు పఠిచి 

గతవివేకుండు వోలె భోగముల. బొందె. 17 

ఇట్లు (ప్రియ్యవ్రతుం డేకాదశార్చుద పరివత్సరంబులు రాజ్యంబునేసి, యొక్క 

నాడు మేరునగ (పదకిణంబు నేయు సూర్యునకు నపరభాగంబునం (బవ_ర్తించు 

నంధకారంబు నివ _ర్లింసం బూని, భగవదుపాసనా జనితాతిపురుష (పభావుం డై 

సవితృ రథసదృక్ష వేగంబు గలిగి తేజోమయం బై న రథంబు నారోహణంబు 
నేసి, రాత్రుల నెల్ల దివంబు లొనర్హునని స ప్తవారంబులు ద్వితీయ తపనుండు 

వోలె నరదంబు వజపుటయు, నా రథనేమి మార్గంబులు స ప్పసము(ద్రంబులును, 

నా మధ్య భూసంధులు స_పద్వీ పంబులు నయ. అందు, 18 
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సరస జంబూ ప్రక శాల్మలిద్వీస కుశ (కొంచ శాక పుష్కరము అనగ 

నలరు నౌ ద్వీపంబులందు జంబూద్వీప 'మొనరంగ లకయోజనము లయ్యె 

నట యు తరో తరాయతసంఖ్య (దా ద్యిగుణితము లై యుండొంటి కతిశయిలు 
అలన అజాత ae) 

క్షా రేతురస సురాజ్య కీర దధ్యుదకంబులు గలుగు సాగరము లేడు 

ద్వీప పరిమాణములు గలి వి సరిలు 
౧ అ= 0౧ 

సంది సంధుల+ బరిఘల చందమునను 

(గమము దప్పృక యుండొంటి. గలయకుండు 

సకలజీవుల కెల్ల నాశ్చర్యముగను. 19 

అట్టి ద్వీపంబులందు ( బరిపాలనంబునకుం (బీయ్యునతుం డాత్మభవులు నాత్మ 

సమాన శీలురు న న  యాగ్నీధెధ్యజిహ్య యజబాహు హిరణ్య రేతో 
యు ఇ 

ఘృతపృష్ష మేధాతిథి వీతిహో(త్రుల *(నొక్కొకని నొక్కొాక ద్వీపంబునకుం) 
బటంబుగట్లి యూర్షస్వతి యను కన్యకను భార్షవున కిచ్చిన, నా భార్షవునకు 

లు లు మళ a ౧ 

నూర్ణస్వతియందు దేవయాని యను కన్యారత్నంబు జనించె, అట్లు బలపరాక్రమ 

వంతుం డెన (పియ(వతుండు విరకుం డె యొక్కనా(డు నిజగురు వగు 
QQ 0 QQ 

నారదుని (చరణానునేవానుపతిత రాజ్యాది (ప్రపంచ సర్గంబు దలంచి 

దుఃఖించి. 20 

_ అక్కట! యే నిందియములచే( గట్టంగ బడియుండి యందుల6 బాయలేక 

యజ్ఞానవిర చితం బగు విషయములను నంధకూపంబుల నణ(గియుండి 

తరుణుల శే వినోదమృగంబు న్ యుండి నది యెల్ల నే నొల్ల ననుచు రోసి 

హరికృపచే నప్పు డందిన యాత్మవిద్యను గల్లి తనవెంట నరుగుదెంచు 

కొడుకులకు నెల్లి రాజ్యంబు గుదురు పజిచి 

తనదు పత్నుల దిగనాడి ధనమువిడిచి 

హరివిహార ౦బు చిత్తంబునందు నిలిపి 

పరగ నల్ల న నారదపదవి కరి గె. 21 

ఇటు తన రథధమారంబులు స పదీప సాగరంబులుగా. జేసి సూర్యునకు( (బతి 
౧ NN —D | 

సూర్యుం డై సరి దిిరి వనాదులచే (భూతనిర్భృతి కొజికు( |బ్రతిద్వీపంబునకు 
QQ a 

నవధుల( గల్పించి) ద్వీప వర్ష నిర్ణయ ౦బుల( బుట్లించి, పాతాళ భూ స్వర్గాది 

జాతంబు లగు సుఖంబులు నరకసమానంబులుగా6 దలంచి, విర క్రిం బొంది 

నిరంతర భ గవద్యాన విమలీకృతాశయుం డగుచు (హరిభ క్ర (పియు౦డె న) 
ఉఠా per. యా 

Oe ఖయ కటా బ ఖయ బమ.  మయు 

* తా, ప. (ప్రతులలో! గానరాదు. ' 
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(పియ|(వతుని చరిషత్రంబు లీశ్వరునకు (దక్క. నన్యుల 'కెజణుంగల6 దరంబుగాదు, 

అతని మహిమలు నేండునుం గొనియాడుదురు.అని మజియును శుకుం డి ట్లనియె. 

. హరిసేవనా (పియ(వతుం, డరయంగ6 గై వల్యపదవి నందుట యరుదే ? 

ధరం జండాలుం డై నను, హరినామ స్మరణం. జెందు నవ్యయపద ముజా, 23 

అని పలికి శుకుండు మతియు ని ట్ర నియె. 24 

అధ్హాంయయు -_ ౨ 

జనకుం డిట్లు విరకు( డె నను ద దాజం జేసి యాగ్నీ[ధు( డే 
ఉం DD క కా 

పున ధర్మ(పతిపాలనుం డగుచు *ేజంబూద్విప మేలెం దగం 

దన సత్చు(తులమాడ్కి నెల్ల ప్రజలం తాత్పర్య చి తృంబున౯ 

ఘనతం (టోచె ననేకకాల మిల. (బఖ్యాతంబు గా భూవరా + 25 

* ఇ ట్లాన్నీ(ధుండు రాజ్యంబు సేయుచు నొక్కనా(డు పుత్రకాముం డై మంద 

రా(ది సమీపంబున నథిలోపచారంబుల ఎకాాగచి త్తుం జై యర్చించినం గమల 

సంభవుండు సంతసిల్లి , తన సమ్ముఖంబున సంగీతంబు సేయు పూర్వచి త్తి యను 

నప్పరోంగనం బంపుటయు, నా యప్సరోంగన చనుదెంచి,రమణీయ వివిధ నిబిడ 

2విటపి విటప సమాశ్లిష్ట సమీప సువర్లలతికారూఢ స్థలవిహంగమ మిథు 
నోచ్చార్యమాణ షడ్డాది స్వరంబులచే బోధ్యమాన సలిలకుక్కు_ట కారండవ బక 

కలహంసాది విచిత్రకూజిత సంకులంబు లె న నిర్మలోదక కమలాకరంబులు గల 

త ద్నాశ మోపవనంబున విహరింపుచు, విలాస విిభమ గతివిశేషంబులం జలనంబు 

నొందు స్వర్ణ చరణాభరణ స్వనంబన్న రదేవకుమారుం డాలించి,యోగసమాధిం 

జేసి ముకుళితనే (తుం రై యుండ, యల్లన కనువిచ్చి చూచి తన సమీ పంబునకా 

మధుకరాంగనయు( బోలె పుష్పా(ఘాణంబు "సేయుచు దేవమానపులకు మనో 

నయనాహాదంబు పుట్టంపుచున్నగతి విహార వినయావలోక న సుస్వరావయవనంబుల 

మన్మథశరపరంపరల నొందింపుచు ముఖకమల విగళితామృతసమాన హోసభాష 

ణామోద మదాంధంబు లై న మధుకరమిథునంబుల వంచించి, శీ ఘగమనంబునం 

జలించు కుచ కచ మేఖలలు గల దేవిం గనుంగొని, చిత్తచలనంబు నొంది 

మన్మథపరవశుం డై జడునిచందంబున ని ట్రనియె. 26 

సతి! సీ వెవ్వతె ? వీ స, ర్వతమున కేమెన( గోరి వచ్చిన వనదే 
వతవో ? శారదవో ? రతి, పతి పంపిన మాయవో ? తపస్సారమవో? 7 
ప ఇ 

1. జంబూడ్వీపము  న్నేలుచుకా (చ. ట. త.) 2. అప్స్ఫరాంగనకా (వా) 
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అంగజు ( డెక్కుడించిన శరాసనముల్ ధరియించి యంత నా 

యంగజు వేట మానవ మృగావళి( జూచుచు నున్న దానవో ? 

రంగగు నీదు చెయ్యుల తెజిం గెటు(గంగ నిజంబు( బల్కుమా 

యంగన 1 నిన్ను. గన్గొనిన యంత ననంగు(డు సందడించెడుకా. 28 

పొలుపగుచున్న విలాసం, బుల నంగజువాణములను బోలెడి నీచం 

చల సత్క_టాక వీక్షణ, ముల నెవ్వని నింతి ! చిత మున గలంెదవే? 20 

చెదర(గ వేదముల్ చదువు శిష్యులపై 6 దగం బుష్పవృష్టి స 
మ్మదమున నంతలో. గురియు మాడ్కిని మన్మథసామగానముల్ 

చది వెడు శిష్యులో 2 యన6గ షట్పదపంకు లు చేరి (మోయ(గా( 

బదపడి మీ6ద రాలు గచభారమునందుల జాలు (క్రొవ్విరుల్. 80 

2అందియల వెలయు రత్నము, లందంబుగ లలితపదములన్ సుభగము లై 

యందంద (మోయుచును నా, డెందంబున దగిలి కొసందడించెడిC దరుణీ 1 8] 

పాయక కదంబపుష్ప, చ్చాయం గల వస్తకాంతి. కఓజనసీ కంత 

న్నాయెడ నితంబరోచులు, గాయుచు నెడతెగక తటిమి కప్పెడు( దస్వీ! 88 

నిరతము నీ తనుమధ్యము(, గర మరుదుగ నరసి చూడం గానంబడ దీ 

కరికుంభంబుల( బోలెడి, గురుకుచముల నెట్లు నిలుపుకొంటి ? లతాంగి ! 88 

పొంకము లగు కుచములపై గుంకుమీపంకంబు సొంపు గొని వాసనలం 

_ గొంకక వెదచల్లైడు నీ, బింకం బగు చన్నుదోయి పెంపో! సొంపో 1 84 

ఎలోకంబుననుండి వచ్చితివి ? నీ విచ్చోటికి న్మున్ను నే 

నేలోకంబున6 జెప్ప6 జూప నెజుంగ న్నీ సుందరాకారము 

స్నీ లాలిత్యము లీ వినోదములు నీ కె ట్లొప్పునే ? కామినీ ! 
భూతోకంబున కెట్లువచ్చితివి [నా పుణ్యం బగణ్యంబుగకా. 85. 

హాసావలోకనంబుల, భాసిల్లె డు సీ ముఖంబు సలుమటు నిపుడే 

యాసలు పుట్టింప(గ నే, నాసగొనెద నిన్ను6 జూచి యంబుజనేతీ ! 
తష ఖ్. 

1. యంతన సందడి వెట్టనంగుడు కా (హృ 

ఏ. అంద్రియలు డిండిమంబుల, చందమున! బాదపంకజంబుల యందుకా (క. తం. వా.); 

CD aps 

" అందియలు టిటిభంబులు (చ. టం ద 
ట్ / 

8, సందడింపుచు నున్నకా (హృ 4. చకడు గంటె (హ. తం. వా.) జనునీకంత కా (జ) 
ne) 

5. పంకంబు. బూసికొని (హ) 
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అ. కందులేని యిందుకళ మించి నెమ్మోము 

కాంతియు క్ర మగుచు( గానుపించె( శి 

గాన విష్ణకలయు 6 గాంటోలు నని నామ 

నంబు నందు దోశె నళిననే త్రి! 97 

, పటు తొటంక రథాంగ యుగ్మమునకుం బల్మ్కాణు ఫీతిల్లు చుకా 

నటనం బండెడు గండుమీనములతో నాసన్న నీలాలకో 

త్కట భృంగావళితో ద్విజావళి లసతాగైాంతిన్ విడంబించుమా : 

అట కాసారము( బోలి నెమ్మొగము దా రంజిల్లు నక్యున్నతిజ. 38 
౧ 

కరువలి. బాయు వస్త్రమును గట్ట నెటుంగవు చూడ్కి. దిక్కులం 

బఅిపుచు( జంచరీకముల భాతి6 జెలంగెడు కంధరంబునం 

బొరలెడు ముక్తకేశభరముం దుజుమంగ6 దలంప విప్పు డి 

టరుదుగ రత్నకందుక విహారము సల్పెదు సం(భ్రమంబునకా. 99 

మజీయు నిట్లను. తపోధను లగువారల తపంబుల నీ రూపంబున 'నపహరించిన 

దానవు. *ఈ చక్క6దనం బేమి తపంబున సంపాదించితివి? నాతోడం గూడి 

తపంబు సేయుము. సంసారంబు వృద్ది బోందం జేయుము. పద్యాసనుండు 

నాకుం (\బత్యక్ష్షం బై నిన్ను నిచ్చినవాండు గావున నిన్ను విడువం జాలను. 

సీ నఫీజనంబులును మా వాక్యంబులకు ననుకూలించుదురు గాక, నీవు చను 

చోటికి ననుం దోడ్కొని చనుము.అని స్త్రీలకు ననుకూలంబులు గా 6 బలుక నేర్చిన 

యాగ్నీ(ధుండు పెక్కు. భంగులం బలికిన, నా పూర్వచి తియ నతని (యను 

నయ వాక్యంబులకు సమ్మతించి, పీర్మశేష్టుం డగు నా రాజవర్యుని బుద్ది రూప 

శీలౌదార్య విద్యా వయ (శ్చీలచే( బరాధీన చిత్త యగుచు, జంబూద్వీపాధిపతి 

యగు నా రాజ శేష్టునితోడం గూడి) శత సహస సంవత్సరంబులు భూ స్వర్గ 

భోగంబు లనుభవించె. ( అంత నాగ్నీధుం డా) పూర్వచిత్తివలన నాభి, 

కింపురుష, హరివర్ష , ఇలావృత,రమ్యక, హిరణ్మయ,కురు, భ(ద్రాశ్వ, కేతుమాల 

సంజ్ఞలు గల కుమారులం (పతివత్సరంబు నొకొగాక్క-ని గం దొమ్మం[డ్రంగాంచె. 

అంత నా పూర్వచి తి తి (యా యర్భకుల గృహంబున) విడిచి, యాగ్న్వీధ్రుం 

బాసి, (బహ్మలోకంబునకుం జనిన, నా యాగ్నీధ పుత్రులు మాతృసామర్థ్యం 

బున జేసి (స్వభావంబుననె శరీర బలయుకు లగుచు( దం|డి చేత ననుజ్ఞాతు 

లె తమ తమ నామంబుల( (బసిద్రంబు లైన జంబూద్వీపాది వర్షంబుల 
క టబ టాం NNN 

1. అపహ్నవించినదా నవు (వ వా. తం. వా. ) ఇన్ (హా) 
. 

[81 
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బాలింపుచుండిరి. ఆంత నాగ్నీ(ధుండు నౌ పూర్వచి త్రి వలనం గా మోసభోగం 

బులం ద్శపిం చెందక, పూర్వచి త్తిం దలంపుచు వేదో క్తంబు లగు క ర్మంబుల( 

జేసి త తృలోకం బగు (బహ్మాలోకంబునకుం జనియె, ఇట్లు దండ్రి పరలోకంబు 

నకుం జనిన, నాభి (ప్రముఖు లగు నాగ్ని(ధ్రకుమారులు దొమ్మం(డును మేరు 

'దేవియు 6 (బతిరూసయు, నుగ్రదంష్ట్రయు, లతయు, రమ్యయు, శ్యామయు, 

నారియు, భద్రయు, దేవవతియు నను నామంబులు గల మేరుపుత్రిక లగు 

తొమ్మం[డ్రు కన్యల వివాహం బై రి. అంత, 40 

అధ్యాంయయు — ఆ 

---: భగవంతుం డగు నారాయణుండు బుషభావతార మెత్తుట 3: 

ం నరవరేణ్యు ( డైన నాభి సంతానార్హ 

మంగనయును దాను య జ్జ పురుషు 

జైన వాసుదేవు నతుల భక్తి శద్ద 

లను జెలంగి పూజ లొనర. జేసి. 41 

మతియుం (బవర్ష్య సంజికంబు లగు కర్మంబుల శదా విశుద (ద్రవ్య చేశ కాల 
౧ ఇ ధి ధి 

మం(త్రబుత్వి గ్గషీణా విధాన యోగంబులం బరమేశ్వరుని మెప్పించిన, నెవ్వ 

నికిం [బసన్నుండు గాని పుంకరీకా తుండు భక వత్సలుం డై సురుచిరావయవం 

బులు గలిగి, యజన శీలం బైన యాతని హృదయంబునందు 6 బాయని 

రూపంబు గలిగి, మనోనయనానంద కరావయవంబులు గల తన స్వరూపంబు. 

జూపసం దలంచి, A 

అంత నావిష్కృత కాంత చతుర్చుజంబులును పీతాంబరంబును వెలుంగ 

శ్రీవత్స కౌస్తుభ (శ్రీరమా చిహ్నంబు లురమందు రమ్య మె యిరవు వఢ(గ 
శంఖ చక గదాంబుజాత ఖడ్లౌది దివ్యాయుధం బులు చేతులందు మెజయ 

నతులిత నవరత్న హాటకాంకిత నూత్న ఘన కిరీటద్యుతుల్ గడలుకొనంగ6 

= గర్హకుండల కటిసూత్ర కనకరత్న 
హార కేయూర వర నూపురాది భూష 

ణముల భూషితు6 డై న శ్రీనాయకుండు 
నా 

దంపతుల కప్పు డెదుర6 (బత్యక్ష మయ్యె, 43 
ప టట 

1. కమనీయ కాంచన ఘన కిరీట (పభల్ గండమండలదీ పి గడలు కొనగ (చ) 
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తే, ఇట్లు (ప్రత్యక్ష మగు శేపర మేళ్వరునిని 

బెన్నిధానంబు గనుంగొన్న పేదమాడ్కి 

హర్షమున బుత్విగాదికు లవనతాస్యు 

లగుచు నభినుతి చేసి రి ట్రనుచు నపుడు. 14 

. పరిపూర్ణు(డ వై యుండియు, మజివక మా పూజలెల్ల మన్నింతువు నీ 

చరణారవింద సేవయు, ధరం బెద్దలు చెప్పినటులు దగ జేనెద మౌ. 45 

* ఏ మిపుడు సేయు సం సుతి, నీమహిమ నెతింగి కాదు నిరతము. బెద్దల్ 

దా మెది యుపదేశించిరొ, యా మతమున. (బస్తుతింతుమయ్య![! మహాత్మా! 46 

+ మజియు నీవు సంసారస క్తమతి గలిగినవారికి వశుండు గావు, ఈశ్వరుండ 

వును, (బకృతిపురుషవ్యతిరి కుండవును, బరమపురుపుండ వు నైన నిన్ను బొందని 

(పపం చాంతర్గతంబులై న నామరూపంబులు గల యస్మదాదులచేత నిరూపింప 

నశక్యం బగు.సర్వ్జజీవులం జెందిన దురిత సంఘంబుల నిరసించు స్వభావంబుగల 

సీ యు తమ గుణంబులయందు నేక దేశంబ కాని, సర్వగుణ నిరూపణంబు(జేయ 

శక్యంబు గానేరదు. నీ భ కులు మిక్కిలి భ కింజేసి సుతియించు గదదాక్ష్షరము 

లను, సలిల శుద్ద పల్ల వ తులసీదళ దూర్వాంకురములను, సంపాదించిన పూజచే 

సంతసిల్లైడి నీకు బహువిధ [దవ్యసంపాదనంబు గలిగి, విభవయు కంబు లైన 

యశ్వమేధాదులును, దృ ప్రికర౦బులు గానెరవు. స్వభావంబున సర్వకాలంబు 

నందును సాక్షెత్క_రించి, యతిశయం బై వంర్తింపుచు, న శేషపురు షార్డ న్వరూప 

మవు, పరమానంద రూపమవు నై నవాండ వగుటం జేసి యజ్ఞాదులయందు నీకు 6 

దృ్భ_పి లేక యున్న నస్మదాదుల కోరికల కుపకరించు కతంబున యజ్ఞాదుల 

నొనరింతుము. అని మటేయు ని టనిరి. 41 

. బాలిశల మగుచు మిక్కిలి, మే లెజుంగని మమ్ము నీదు మించిన దయచే. 

బాలించి యిత్తు వెప్పుడు, చాల6గ నిహపరములందు సకల సుఖంబుల్. 48 

ఇపుడు మేము నీకు కినిష్టంబు లగు పూజ 

లాచరింపకున్న నైన నధిక 

మెన నీ కృపాకటాక పీకణముల( 

జక్క జూచి తగ6 (బసన్ను( డగుచు. 49 
Pa an Yan టబ Re he De eed 

1. పరమేశ్వరునకు (హృ బి. మాకునీదు (క.ట.డ.జ.) వి, నిష్టమై తగుపూ జ (క.త.జ.డ.). 
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క, 

వ. 
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వర మీయ6దలఈ(చి మమ్ముం, గరుణించితి గాక నిన్ను6 గనుగొనుటకు నె 

యరసి నుతింపంగ మాకుం, దర మగునే? వరద! నీరద శ్యామాంగా! 50 

మఆఅశియు నిస్సంగు లై లె నిశిత జ్ఞానంబునంజేసి దోషరహితు లై భ వత్స భావులు 

*( నాత్మారాములు నగు మును నులకు) స్తుతియింపం దగిన గుణంబులు గలవా(డ 

వగుచు నుండియు (బసన్నుండవు *(స్టలన కుత పతన జృంభణాది దురవస్థ 

లందును) జ్వర మరకాధి దుర్రశలందును, గల్మషనాశకరంబు లైన భవ దివ్య 

నామంబులు మా వచనగోచరంబు లగుం గాక. మతియ నీ రాజర్షి నీతోడ 

సమానుం డై న కుమారునిం గోరి *( కామంబుల్ఫ స్వర్గాపవర్గంబుల సీనోపిన 

నినుం బూజి ఉంచి, ధనకాముం డైనవాండు ధనవంతునిం జేరి తుషమా(త్రం బడిగిన 

చందంబున, మోకనాధుండ వైన నీవలన సంతానంబు గోరుచున్నవా.డు. 

జయింపరాని ని మాయచేత నన్వండు మోహంబు నొంది *(విషయా స క్తుండు 

గాక) యుండు? *( ఆర్థకాములము, మదాంధులము నగు మేము నిన్ను 

నాహ్వానంబు నేసిన యపరాధంబు *(సర్వాత్మకుండ వగుటంజేసి సామ్యంబుచే 

మన్నీంపందగుదువు. మమ్ముం దయ(జూడుము. ఆని (ప్రణమిల్లి న దేవతా (శేష్టుం 

డైన సర్వేశ్వరుండు వర్దాధిపతి యగు నాభిచేతను, బుత్వికురాల చేతను 
వందితుం డె దయాకలితుం డగుచు ని ట్లనియె. 01 

+ +మునులార! వేదవాక్యము, లను (బ స్తుతి( జేసి సర్వలక్షణముల నా 

కెన యగు పుత్రుని నిమ్మని, వినం బలికితి రిపుడు మిగుల చేదుకతోడకా. 52 

2నాకాది లోకములలో, నాకుకా సరివచ్చునట్లి నందను నెటు నా 

లోకింపలేరు గావున, నాకుకా సరి నేనకా మనమున నెజు6గుడీ! ర 

అదియును గాక భూసురో త్త తములు నా ముఖం బగుటం జేసి వి,ప్రవాక్యంబు 

దప్పింపరాదు. మీరు నా యాడు కుమారు నడిగితిరి గావున నాభిపత్ని యగు 

మేరుదేవియందు నేనే పుుతుండ నై జనియించెద. అని పలికి, పర మేశ్వరుం 

డాగ్నీద్రీయపత్ని యగు మేరుదేవి చూచుచుండ నా హో మకుండంబున నంత 
ర్ధానంబు నొంది, యానాభిమీ(ది దయంజేసి (దిగంబరులు, దపస్వులు , జ్ఞానులు, 

నూర్ద్వరేతనునులు నగు నై ష్టికులకు) యోగధర్మంబుల నెజింగింపం 'దలంచి, 

పుండారీకాకీండు నాభిపత్ని యగు మేరుదేవి గర్భాగారంబునం (బవేశించె. అంత 

న dl TCT RT శన TT TN 

చ. బ. ప్రతులలో, 62-58 కందములకు బదులుగా ఈ (క్రింది వచన మున్నది. 

“మునీం్యదులా5! నన్ను నుపని షద్వాక గ్టంబుల _పసుతి స్తబకంబులం బూజించితిరి గావున 

(వనన్న మనోరథుండ నెతి. నా కెనయగు పురుషుండు లోకాలోకంబుల యందు లేడు.” 

1. వరమొనగ దలచి మమ్ముల (చ.డ.బ.) జ తాప, (పతులలోం గానరాదు 2. లోకాతోకము 

అందును (క.ట.జ.డ.ద.) 8. యజ్ఞంబున (హ తం.వా.) 
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అధ్యాయ ము = రొ 

“మేరు దేవియందు మేరుధిరుం డగు 

హారి సమస్త లక్షణాన్వితుండు 

శమదమాది గుణవిశారదుం డుదయించె 

సకల జనుల కపుడు సంతసముగ.. - కక 

1ధవళకాంతియు క్రిం దనరు 'దేహంబును 

మహిత బలపర్శ్నాకమంబు వీర్య 

మును దలంచి చూచి జనకుండు పేరిడె 

సుతుని బుషభు( డనుచు సొంపుతోడ. 58 

ధరణీసురులును మంత్రులు. 
2బరివారము హితులు6 [బజలు బాంధవులును సు 

స్టిరమతి నా బాలకునిం 

గర మనురాగమున రాజు6 గా6 జూచి రిలకా. గ్ 

+పురుహూతు(6 డతనిమహిమలు, సరగున విని, చిత్తమునకు సహ్యము. గామిం 

బరికించి బుషభు6 డేలెడి, ధరణి ననావృష్టి మిగుల దట్టము నేనె. రక 

అది యెతింగి బుషభు(6 డంతట యోగమా 

యా బలంబుకతన నఖఫిలరాజ్య 

మందు గురియ6 జేసె నత్యంత సంపూర్ణ 

వృష్టి దినదినంబు వృద్ది టౌంద. 59 

ఇట్లు బుషభుండు పురందరుండు నేయు కెదౌష్ట్యంబునకు నవ్వి, యజనాభం బను 

తన మండలంబు నుధికంబుగా( జేసె. నాభియుం దన కోరిన చందంబునం 

బుతుండు జనియించి వృద్ది ( బొందుటకు సంతసిల్లి , తనచేత నంగీకరింపంబడు 

నరలోకధర్మంబు గల పుండరీకాక్షుని మాయావిలసిత మతింజేసి బాలకు నా 
శ ప UI IIIT TTP అలా టల్ ఆలో 

1. ఆతని కొంతియు క్తమెన దేహంబును (క.త.జ.డ.ద.) 2. పరిజనులును హితులు(ట.త.జ.డ.ద.) 

[ఈ పద్య మునకు ముందున్న రండు పన్యములకు బదులుగా చి _పకిలో ఈ (కింది వచనమున్నది. 

కర దివ్యపురుషుని దివ్య (పభావంబును బలపరా[కంబును జూచి జనకుండు బుషభుం డను 

నామంబున బిలుచుచు నుర్వీ సుపర్వులును పరిజనులును బాంధవ _వజంబును నతని రాజుగా జూచి 
నా ళ్ 9 సవించుచుండ కా. 

లి. దుర్చుద్ధికి (క.చ.ట.జ.డ.ద. బ.) 
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తం(డ్రి యని మోహంబున నుపలాలింపుచుం [బజానురాగంబున సర్వస మ్మతుం 

డైన పుత్రుని *(సమయసేతు రక్షణంబునకు౦ బూజ్యం బైన రాజ్యంబునం 
యు యా 

దభిషిక్తుంజేసి, భూసురులకు6 (బధాన వర్గంబునకు నప్పగించి, మేరు దేవింగూడి 
నరనారాయణస్థానం బై న బదరికాశ్రమంబునకుం జని, యచ్చట మహాయోగ 

సమాధిచే *(నరనారాయణాఖ్యుండును, బురుషోత్తముండు నగు వాసుదేవ 

నారాధించి కీణదేహుం డై యా నాభి హరితాదాత్మ్యంబు నొందె. అంత. (0 

చ. సరసత నే నృపాలకుని జన్నమునందును భూసురో త్తముల్ 

సరసి జనాభునిం దగ |బసన్నత( "జేసిన నంత మెచ్చి యీ 

శ్యరు(డు దనంత గర్భమున వచ్చి తనూభవు( డై జనించె నా 

నరపతి నాభికికా సరి యనం దగునే? నరనాథ! యన్యులకా. 61 

వ. అంత. 62 

రితొ +భూవరు(6 డగు బుషభుండు దన రాజ్యంబు గర్మభూమిగ నాత్మ6 గాంచి జనుల 

కందఅకును [బియం బగు నట్టు గర్మతం[త్రంబెల్ల 6 'దెలుపంగ.6 దలచి కర్మ 
| ౧ య 

ములు నేయుటకు గురువులయొద్ద వేదంబు చదివి వారల యనుజ్ఞను వహించి 

శత మన్యు డిచ్చిన సతి జయంతీకన్య బరిణయం బె యట్ట పడ (తివలన 

తే. భరతు( డాదిగ సుతుల నూర్వురను గాంచె 

నట్టి భరతుని *పేరను నవనితలము 

పురవర్శాశమ గిరి తరు పూర్ణ మగుచు 
నమరి భారత వర్ష నామమున మించె. 63 

వ. ఆ మహాభారతవర్షంబునందు తమ తమ పేరం గల భూములకుం గుశానర్త 
ఇలావర్త, (బహ్మావ ర్త,ఆర్యావర్త, మలయ కేతు, భ(ద్ర నేన, ఇం(ద్రస్పృక్ , విదర్భ, 

కీకటు లను తొమండ్రు కుమారులను సవతి ప్వుతులకు( ౫ బధానులనుగా జేసె, 

అంత గవి, హరి, అంతరిక్ష, (ప్రబుద్ధ, పిప్పలాయన,ఆవిర్హో త్ర, (ద్రమీఢ,చ మస, 

శతా. ప. (ప్రతులలో లేదు. 1. బెట్టిన (హ.తం.వా.) 1 బుషభుండును తన రాజ్యంబు కర్మ 
భూమిగా నాత్మ నెరింగి జనంబు లందరికిని [పియంబగునట్లుగా కర్మతం(త్రంబు దెలుపం దలంచి కర్మంబు 

సేయుచు గురువులవలన వేదాభ్యాసంబుచేసి వారల యనుమతి వడసి శతమన్యుం డిచ్చిన సతీం జయంతి 
కన్యను పరిణయంబై , య ప్పణతి వలన భరతుం డాదిగా నూర్గురు కుమారులం గాంచె. కులగిరి కుంజం 

బులం గల ధరణి యా భరతుని పేర భారత వర్షంబని (పసిద్ధం బయ్యె. (చ.బ.) ల్లి పేరధరాతలంబు(హ) 

_ శి. కుంజపుంజములను (క.త.డ.ద.బ.) శీ. కికటులను రాజులంగాజేసి (ద) ర. రాజులనుగాజేసె 

క.చ.ట. త, జడ. బ.) 

[ 
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పతా, ప 

కరభాజను లనువారు తొమ్మం(డ్రును *భాగవతధర్మ (బకాశకులై ర. *(భగవ 
న్మహి మోపబ్బంహితంబు లగు) వారల చరిిత్రంబులు ముందజణ నెటింగించెద. 

తక్కిన “యెనుబది యొక్క కుమారులును ( బిత్రాదేశకరులు, నతివినీతులు ) 
మహా(శ్రో(త్రియులు, యజ్లశీలురు, గర్మనిషులు నె న (బ్రాహ్మణో తములె రి. 

ర్న © QQ అ గి 

బుషభుండు స్వతం(తుం డై సంసార ధర్మంబులం బొరయక కేవలానందాను 

భవుండై న*(యీ శ్వరుం డై యుండియు (౧). బాకృతుండు వోలె. గాలానుగతంబు 

లగు ధర్మంబుల నాచరింపుచు *( ధర్మ(ప్రవర్హకులకు సముండును) నుపకాంతుం 

డును, మై(తుండును, గారుణికుండు నై ధర్మార్థ యశః (పజానందామృ 

తావరోధంబుచే గృహసన్థాాశమంబులం. (బజల నియమింపుచు0 గొంత కాలంబు 
నీతిమార్లంబు దప్పక (ప్రజాపాలనంబు సేయుచు (వేదరహస్యంబు లగు సకల 
ధర్మంబులు స్వవిదితంబులై నన్ఫుబాహ్మణోపదేశ (పూర్వకంబున (ద్రవ్య చేశ 
కాల వయ గ్రోద్గర్శ్వి గ్విధోదైేశోపచితంబులుగ) నొకొ-క్క- (క్రతువును శత 
వారంబు యథావిధిగ( జేసి సుఖంబుండె. అంత.) 64 

జనవర ! బుషభుని రాజ్యం, బున నై హికఫలము గోరు పురుషుని నొకనిం 
గను6గొని నెఖుంగ మెన్నండు, నినతేజుం డతనిమహిమ లేమని చెప్పక! 60 

—: బుషభుండు పుతులకు నీతి నుపదేశించుట ;_ 
ఆ బుషభుండు రాజ్యంబు సేయుచునుండి యంతట నొక్క-నాం డాత్మయందు. 

దలపోసి భూతోకఫల మపేకింపక మోహంబు దిగనాడి పు(తులకును 

దన రాజ్య మెల్ల నప్పనచేసి వెనువెంట గొడుకులు మంతులు. గొలిచి రాగ 

నల్లన యరిగి (బ్రహ్మావ ర్లదేశంబు నందుల నప్పుడు మహాత్ములై న 

ం యట్టి మునిజన సమ్ముఖంబందు జేరి 

తనదు పృతుల నందజ దాయ బిలిచి 

పరమపుణ్యుండు బుషభుండు క్షప్రణయ మొప్ప 

హర మందుచు నప్పు డి టనుచు. బలికె. GB 
04 ౧ 

అ ధ్యాంయ యు౫ 

. తనయులార! వినుడు ధరలోన. బుట్టిన 

పురుషులకును శునకములకు లేని 

కష్టములను దెచ్చు6 గానం గామంబుల 

వలన బుద్ది నేయవలదు మీరు. GT 
టం RIN IM MT 

1. భిగ వద్దర్శనంబు గలవారై రి (క. చ.ట. త. జడ. బ.) 2 యెనబదిద్ధ (హ.తం.వా.) 

ప. (ప్రతులలో లేదు. లి. భక్తితోడ (హ) 
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చ. నరులకు నే తపంబున ననంతసుఖంబులు గల్లుచుండు (శ్రీ 

కరమతి నా తపంబు( దగ. గె కొని చేసిన (బహ్మ్మసౌఖ్యముం 
ల 

ఎదిరముగ6 గల్లు వృద్ధులను దీనుల( (ట్రోవు(డు దుష్ట్రవ ర్హనకా 

జరుగుచునుండు కాముకుల సంగతి బోకు(డు మీంద మేలగుకా. [0 

వ. *(మజియు. నంగనాసకు లగు కాముకుల సంగంబు నిరయరూపం బైన 

సంసారం బగు. మహాత్సంగంబు మోక్షద్యారం బగు) శత్రు మి(త్ర వివేకంబు 

క సమచిత్తులు, శాంతులు ((కోధరహితులు) సకల భూత దయాపరులు 

(సాధులు నగు వారలు మహాత్కు లనందగుదురు. అట్టి మహాత్ములు నాయందలి 

"స్నేహం బె [పయోజనంబుగా( గల్లియుండుటం జేసి (విషయవార్తా (పవృత్తు లగు 

కుజనులందు౧ దమ దేహ గృహ మి(త్ర దారాత్మజాదులందుం (బీతి లేక ' 

యుండుదురు. విషయాసకుం డైన వా(డు వ్యర్థకర్మంబులం జేయు. అట్ట 

దుష్కృతకర్మంబులం జేయువా( డెప్పుడును బాపకర్ముం డగుచుం (గ్రే శదం 

బగు దేహంబు నొందుచుండుం గావునం) బాపమూలంబు లైన కామంబులు 

గోరకుండు, ఈ జ్ఞానం వెంతకాలంబు లేకయుండు నంతకాలం బాత్మత త్వం 

బెటుంగంబడదు. ఆ త_త్వం బెఖుంగకుండుటంజేసి దేహికి దుఃఖం బధికంబై 

యుండు. లింగ దేహం బెంతతడ వుండు కీనంతతడవు మనంబు( గర్మవళశం బై 

జ్ఞానవంతంబు గాక యవిద్యం బాయకుండు. శరీరంబు కర్కమూలంబగుటవలన( 

గర్మంబులు సేయ(జనదు, (వాసుదేవుం డగు) నాయందు (బీతి యెంతతడవు 

లేకయుండు నంతతడవు 'దేహధర్మంబులు బాధించు. విద్వాంసుం డై నను 

'దేహేంద్రియాదులయందు6 (్రీతినేసిన (మిథునీభావ సుఖప్రధానం బగు) 

గృహస్థాశ్రమంబు నంగిక రించి (స్వరూపస్మృతి శూన్యుండై మూఢుం డగుచు) 

నందు సంసారతాపంబుల 6 బొందు. *పురుషుండు స్రీతోడంగూడి యేకీభావంబు 

నొందుట (వారలకు హృదయ(గంధథి యె యుండు.) అందు జనునకు గృహ 

క్షత సుతా _ప్త వి త్తంబులందు “సను నాయది”” యనియెడి మోహంబు గలుగు. 

అట్టి స్త్రీపురుష మిథునీభావంబుచే సంతానంబు గలుగు. ఆ సంతాన కారణంబున 

గృహక్షేత్ర పిత్తాదులు సంపాదింపబడు. అందు మోహం బధికం బగుటంజేసి 

మోక్షమార్గంబు దవ్యగు. ఇట్లు సంసారంబునం దుండియు మనంబున నెప్పుడు 

ము క్రి చింతం జేయు నప్పుడు సంసారంబును బాయు, పరమగురుండ నైన 

లంలో NNN AN A, 

1. బొందనౌను (హ) * తా.ప. (ప్రతులలో లేదు. 2. దిరముగబొందు (క.ట.త.జు.డ,ద.బ.) 
లి. నంత తడవు కర్మింబుల బాయకుండు (క. చ. టి. డ.) 4. పురుషుండు యోషిజ్జన సంగమంబున 

నేకీభావంబు నొంది (త. డ. బ.) 
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నాయందు భక్తి సేయుటయు, విగత తృష్టయు, ద్వంద్వతితిక్షయు ( సర్వ 

లోకంబులందుల 2జంతువ్య సనా వగతియు, కేసే శ్ష్యర విషయక జ్ఞానాపేక్షయు (, 

(దపంబు,) విగ కేచ్ళయు, మత్కృత కర్మంబులు, మత్కథలు వినుటయు, నన్నె 

దెవంబుగా  నెజుంగుటయు, నస్మద్లుణకీ రనంబు, *నిరె కర సామ్యోప 
Q__ "క అటి వ్. 

శమంబులు, దేహ గేహంబులందు నాత్మబుద్ది జిహాసయు,( నధ్యాత్మయోగంబు,) 

నేకాంతసేవయు(,((బ్రాణేం డియాత్మల గెలుచుటయు 6, గర్హ వ్యాపరిత్యాగంబు,) 

గచ్భద్దయు, (బహ్మచర్యంబు( (గర వ్యకృత్యంబులందుల) న(ప్రమత్తుం డగు 

టయు, వాజ్నాయమనంబు, సర్యంబు నన్నకా దలంచుటయు, జ్ఞానంబు, విజ్ఞాన 

విజృంభితం బైన యోగంబు, (ధృత్యుద్యమంబు,) సా త్త్వికంబు నాదిగాల గల 

తెజంగులచేత లింగదేహంబు జయించి దేహి కుశలుం డగుచు నుండవలయు. 

అరయ? గర్మరూప మగు నవిద్యాజన్మ 

మెన హృదయ బంధనాది లతల 

న(ప్రమత యోగమను మహాభురికచేం 

దెంపవలయు నంత. దెంపుతోడ. 70 

ఒనర నిట్లు యోగయు కుండు గురు డైన 

భూపుC డెన శిష్య పు(త్రవరుల 

యోగమతుల.6 జేయ నొప్పుగా వలయును 

గర్మపరుల. జేయ. గాదు కాదు. 7] 

జనులెల్ల నర్ధవాంఛల, జేసి యత్యంత మూఢులై యైహికంబులు మనంబు 

లందుల( గోరుదు రల్పసౌఖ్యములకు నన్యోన్యవై రంబు లంది దుఃఖ 

ముల బొందుదురు గాన నలయక గురు( డైన వాడు మాయామోహ 

వశుండు నెంత 

జడు (డును నై నట్ట జంతువునందును దయ గల్లి మిక్కిలి ధర్మబుద్ధి 6 

. గన్ను లున్నవా(డు గానని వానికి (6 

దెరువు జూపినట్లు దెలియ బలికి 

యతుల మగుచు దివ్యమైన యా మోక్షమా 

ర్లంబు6 జూపవలయు రవమణతోడ.. 72 
లు రు పం? 

1. ద్వంద్వ నివృత్తి (చ.త.జ.డ.ద.బ.) 2. జంతువ్యసన నిదీక్షణంబును (క. త. డ్ర.ద. బ.) 

లి, ఈళ్వరదర్శనా పేక్షయు (క. చ.ట.త.డ.ద.బ.) 4. నిరహంకారంబును, కర్కత్యాగేచ్చయును(క.బ.) 

ల్. బంధనాదికంబు (క. చ. త. జ. ద. బ.) 



490 శ్రీమహాభాగవతము 

వ. మజియు. బితృ గురు (జననీ బంధు (పత్తి చె వంబులలో నెవ్వ6 డె నను 
(cn యా 

( సంసారరూప ) మృత్యురహితంబై న మోక్షమార్షంబుం జూపకుండె నేని వా 

రెవ్యరును హితులు గానేరరు.నాదు శరీరంబు దుర్విభావ్యంబును, నాదు మనంబు 

(స త్త్వ్వయు కృంబును, ధర్మస మేతంబును,) పాపరహితంబు నగుటం జేసి పెద్దలు 

నన్ను బుషభుం డం(డు. కావున (శుద్దస త ఇమయం బె న నా శ్లరీరంబునం 
ధి ౨ ర 

బుట్టిన మీర లందబును సోదరుండు, మహాత్ముండు, న(గజుండు నైన భరతు 

నన్నెకాం జూచి (య కిష్షబుద్దిచే భజింపుండు. అదియు నాకు శుక్రూషణంబు.) 
౧౧ట అ 

(పజావాలనంబు సేయుట మీకును బరమధర్మంబు, అని మజియు నిట్ల నియె,0 

భూతజాలములందు భూజముల్ వర్యముల్ భూరుహంబులకంకు భోగికులము 

భోగిసంతతికన్న బోధనిష్టులు బోధ మాన్యులకన్నను మనుజవరులు 

వీరికన్నను సిద్ద విబుధ గంధర్వులు *వారికన్న నసురుల్ వారికన్న 

నిం|దాదిదేవత లిందతికన్నను దకెది సన్మునుల్ దలంప నెక్కు 

రొ 

తే. డంతకన్నను భర్లు( డా యభవుకవ్న. 

గమలభవు( డెక్కు6 డాతనికంచె విష్ణు 

డధికు( డాత(డు విపుల నాదరించు. 

గాన వి(పు(డు దై వంబు మానవులకు. | 74 

క, భూసురులకు సరి దైవం, వీ సచరాచరమునందు నెటు(గను నాకుజా 

భూసురులు గుడుచు నప్పటి, యా సంతోషంబు కిదో(చ దగ్వ్నులయందుకా. 7D 

సీ, [మంగళం బై న (బ్రహ్మస్వరూపంబును వేదరూపంబున నాదిరూప 
మగుచున్న నాదు దేహము (బ్రాహ్మణో _త్తముల్ ధరియింతు రెప్పుడు “త త్స్వబుద్ది 

శమదమాను[గ్రహ సత్య తప స్పెతిక్షలు గల్లు వి(పుండు సద్దురుండు 

గాన మిక్కిలి భ క్రి గల్లి యకించను లైన భూసురుల దేహములవలన 

1 నాళరీరంబున నుద్భవించిన మీరు మీకగ్రజుం డైన (చ. త.) 2. వారికన్నను సురల్ 
(తం. వా.); “దేవాసు రేఖ్యో” మూలము లర్-రిలి “దేవాః అసురేభ్యః (వ్యాఖ్య. ) కీ. లేదు 

యజ్ఞములందుకా (క. చ. ట. త.) 

f మంగళ స్వరూపులైన [(వాహ్మణులు నా రూపంబు గావున నమదమానుగహంబు గలవారు 

మేదినీసురులు గావున ఇట్లు సచర్యికులై యకించనులైన భూమీసుపర్వులు నారూపంబుగా 
నెణింగి యేకా(గచిత్తులె పూజించు వారలు నాకును (ప్రియంబు చేసిన వారగుదురు. ఈ విధం 

జెరింగినవారు మోక్ష మార్గం బున జెందుదువు (చ.బ) 
1. తాత్పర్భబుద్ధి (క.జ.డ్ర.ద.బ. ) 
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తే, నందు చుండును నాదుదేహంబు గాంగ ౮ 

నెతీ(గి వరులగు విపుల నెల్ల భక్తి ( 

బూజ నేయుటయే నన్ను 6 బూజసేయు 

టనుచు వినుపించి మతియు ని ట్రనుచు. బలికె, 76 

క, ఈ తెజ6గు6 దెలిసి భూసుర, జొతిం బూజించునట్ట జను(డును మాయా 

తీతుం డై నిక్కం౦బుగ, భూతలమున 'మోక్షమార్షమును బొడగాంచుకా. 77 

వ. ఇట్లు సదాచారులగు కుమారులకు లో కానుశాసనార్థం బాచారంబు లుపదేశించి, 

మహాత్ముండు(, బరమసుహృత్తునునగు భగవంతుండు బుషభాపదేశంబునం గర్మ 

త్యాగంబు( జేసి *(యుపశమశీలు రగు) మునులకు భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య లక్ష 

ణంబులు గల పొారమహంస్య ధర్మం బువదెశింపం గలవా( డగుచు(,బు[త్రశతంబు 

నం ద్యగజుండు.( (బరమభాగవతుండు, భ గవజ్జనపరాయణుండు నగు భరతుం 

(ధరణీపాల నంబు నకు) బట్టంబు గట్టి, తొను (గృహమంద్సె దేహమా (తావలంబ 

నంబు6 జేసి, దిగంబరుం డై యున్మ తాకారుం డగుచుం ((బకీర్లకేళం డై) 
యగ్నుల నాత్మారోపణంబు నేసి, (బహ్మావర్త ర'దేశంబును బాసి, జడాంధ బధిర 

మూక పిశాచోన్మాదులుంటోలె నవధూత చేషంబునొంది, జనులకు మాటువలుకక, 

మౌన(వ్రతంబునం బుర (గామా (కర) జనపదారామ శిబిర (వ్రజ ఘోష సార్థ 

గిరి వన్నాశమాదులయందు వెంటం జనుదెంచు దుర్జన (తర్జన) తాడనావమాన 

మేహన నిష్టేవన పాషాణ శకృ(దజః (వకేపణ పూతిపాత దురు కులం బరి 

భూతుం డై నను గడనం బెట్టక, వనమదేభంబు మక్షికాది కృతోపద్రవంబును 
బోలె( గై కొనక, చేహాధిమానంబునం జితచలనంబు నొందక, యేకాకి మై 
చరియింపుచుండ, నతిసుకుమారంబు లగు కరచరణోరస్థ్సలంబులు (విపులంబు 

లగు బా హ్యంస కంఠ వదనాద్యవయవ విన్యాసంబులుం గలిగి, (ప్రకృతి 

సుందరం బగుచు స్వత సిద్ధ దరహాస రుచిర ముఖారవిందంబై = నవ నళిన దళం 

బుల( బోలి శిశిర క సీనికల్ జఇలువొంది, యరుణాయతంబు ల లగు నయనంబులచే 

నొప్పి, యన్యూనాధికరంబు లగు కపోల కర్ద్య కంఠ నాసాదండంబులచే. దేజ 

రిల్లుచు, విగూఢ స్మితవదన విభమంబుల ట్రకాశించు తన దివ్యమంగళ విగ 

హంబుచే బురసుందరుల మనంబుల నతిమోహంబు గలుంగజేయుచు, 78 

ఆ, ధూళిచేత మిగుల ధూసరితంబు నై 

జడలు గట్టి కడు పిశంగవర్డ 

ము నగు కేశపాశళశమును వెలి(గింపుచు 

నితరు లెవరు€ దన్ను నెజు(గకుండ. 79 

1. నెరిగి ఏకాంతులె విపవరుల నెల (క. జడ.) ల లోక (పదర్శనార్గంబు (క.ట.త.డ.ద.) 

* తా. ప. (ప్రతులలో లేదు. 
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ఫ్ 

య. 

శ్రమహాఖాగవతము 

. అవధూతవేషమున ని, ట్ర వనికా మలినంబు లెన యవయవములతో( 

దవిలి జరింపుచు "నుండెను, భువి భూతా క్రాంతు ( డైన పురుషుని మాడ్కి_౯. $0 

. జనుల కిటు యోగనంచార మెల వి 
aa) య 

రుద్ద మనుచు నాత్మఎబుద్ధి జూచి 
యజగరంబు మాడి. నవనిపె నుండె వీ 

“రి 

భత్సకర మునకు బాలుపడుచు. g] 

॥ ఇట్లు వీభత్సరూపంబున వసుంధర౦ బండియుండి, యన్నంబు భుబియింపుచు,నీరు 

దావుచు, మూ(త్రపురీ షంబులు విడుచుచు, నవి శరీరంబున నంటం బౌరలుచుండె. 

మటియు( ద త్పురీష సౌగంధ్య యుక్తం బగు వాయువు దశదిశల దశయోజన 
పర్యంతంబు పరిమళింప జేయు చుండ, గో మృగ కాక చర్యలం జరియింపుచు, 

భ గవదం శలబె న బుషభుండు మహానందంబు ననుభవింపుచుం, దనయందు 

సర్యభూకతాంతర్యామి యగు వాసుదేవునిం (బత్యక్షంబుగా6 గనుగొనుచు, సిద్ధిం 

బొందిన వెహాయస మనోజవ పరకాయ ప్రవేశాంతర్జాన దూర్యగ్రహణ (శ్రవణాది 

యోగసిద్దులు దమంత వచ్చినం గైకొనక యుండె. అని పలికిన శుకయోగీందద్రు 

నకు బరీకిన్న రేంద్రుం డి ట్లనియె. 82 

అధ్మాంయయు డు 

. మునివర యోగజ్ఞానం, బున( జెటుపంబడ్డ కర్మములు గల పెద్దల్ 

గనియుండెడి మైళ్వర్యం, బును బుషభుం డెటింగి యేల పొందకయుండె౯ ? 

అనిన శుకుం డిట్లనియె, 84 

. ధరణీవల్లభ ! నీదు వాక్యములు దథ్యం బింతయుం దప్ప దె 

ట్ర్లరయకా వన్యమృగంబు పట్టు వడి తా నావేళ నొ లుబ్దకు ౯ 

ధర వంచించిన మాడి. నిందియములం దండించి చిత్తంబు ని 

రృర కామాదుల కాసయిచ్చు6 గడు సంరంభంబుతో( (గమ్మణకా, 85 

చిరకాలతపము నై నను, హరియింపంగ నోపుం జి త మని పెద్దలు న 

మ్మరు జారులకును జారిణి, కరణి 3సపరించు మనసు కామాదులకుకా. 86 

. కొమ్మక్రోధాదులు గా, భూమీశ్వర 1 కర్మబంధములు మజియును జే 
తోమూలము లగుటను దా, రీ మహిలో మనసు నమ్మ రెప్పుడు పెద్దల్. 87 

TA లలో 

1. నుండును (హృ ౨. రోసిజూచి (కంబ.) తీ. మరలించు (జబ) 
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సీ, అది గాన నెన్నండు నై శ్వర్యములను జేపట్టం జూడ (డు 'లోకపాలముఖ్యు 
Qe లు 

లై నవారలచేత నభినందనము లొంది వెలయంగ నవధూత వేషథాష 

ణంబుల నెజింగికొన(గరాని భగవత్స్వరూప కంబు గలిగి *యా రూసమందు( 

బరమయోగ ధ్యానపరులకు నెల్ల దేహత్యాగ సమయంబు నంతలోన. 

తే. 5జూప్పచుండియు దేహంబు. *చాప నిచ్చ 

యించె నచ్చట దివ్యయోగీందద్రు6 డాద్యు( 

దతుల దిష్య [పకాశకు. డమరగురుండు 
పరమపురుషుండు బుషభుండు పార్టివెంద్ర ! 88 

వ. *(అంత విముక్త లింగుండు, భగవంతుండు నగు బుషభుండు మనంబున దేహాభి 

మానంబు విసర్జించి, కులాలచ[కంబు కులాలునిచే [భమియింప(బడి విసృష్టం 

బె నను (భమియించుగతిం (బాచీన నంస్కా-ర విశేషం బగు నభిమానాభాసంబున 

దేహచలనాదికంబుల నొప్పియుండియు, యోగమాయా వాసనచే యుకుం 

డయ. మజణీియు నా బుషభుం డొక్క. దినంబునం 4గొంకణవంక పటకుట 

కంబు లను దక్షీణ కర్ణాట దేశంబులరు యదృచ్చుచే. జని, కుటకాచలోపవనం 

బున నిజాస్యకృత శిలాకబళుం డగుచు, నున్మతుని చందంబున వికీర్ణ కేచుండు, 

దిగంబరుడు నై సంచరింప, వాయువేగ విధూత వేణు సంఘర్షణ సంజాతం బగు 

ను(గదావానలంబు తద్వనంబు దహింప నందు దగ్గుం డయ. తంత నతని కృత్యం 

బులు త్ర దేశవాసు లగు జనంబులు నెస్ప నర్త_న్నామకుం డగు త (దాష్టాధిపతి 

విని, నిజధర్మంబులం బరిత్యజించి, స్వ దేశస్తులతోడం గూడి, దానాయాచారందబుల 

నంగీకరించి, యధర్మ బహుళం బగు కలియుగంబున భవితవ్యతచే 'మోహితుం 

డై మనుజులు నసమంజసం బగు పాషండ మతాభినివేశులం జేనె మజీయును 

గలియుగంబునందు మనుజాధములు దేవమాయా మోహితు తె శాసోఫి క 

శౌచాచారంబులు విడిచి, నిజేచ్చం జేసి *దేనతాహేశనంబులు సెయుచు, 

నస్నానానాచమనాశొచ కేళోల్తుంఛనాదికాపవి్యత్ర (వతంబులం జేయుచు నధర్మ 

బహుళం బగు కలియుగంబునం జెజుసంబడ్డ బుద్దిధర్మంబుల గలిగి, వెద 

(బాహ్మణ యజ్ఞ పురుషుల దూషింపుచు లోకంబులం దమ తను మతంబులకుం 

దామే సంతసింపుచు, నవేదమూలం బగు స్వేచ్చంజేసి (టవ రించి, యంధపరం 

పరచే విశ్వాసంబు సేసి, తమంతన నంధ తమసంబునం బడుచు నుండుదురు. 
ల ప ప్త ప లం TTT ల టం టం 

1. లోక భవ్యు లైన వారలచే (వా 2. యారూఢి నంత (తం) శి. అరయ జూపుచు నుండి 
దేహంబు బాప, నిశ్చయించెను దివ్యయోగీం్యదు డాఢ్యు (బ్ర 4 (పాయ (ఈ) కా తా.ప. _పతులలో లేదు. 

f[కోరకణ లేక కోంకణ? మూలములో 'కోరకణి అని కలదు. ల్. నింద (క. తం.) 
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ఈ బుషభుని యవతారంబు ేరజోవ్యాప్పు అగు పురుషులకు మో 

నుపదేశించుటకు నయ్యె. అదియునుం గాక స్ప్తసము[ద్ర పరివృత। 

భూద్వీస వర్షంబులందలి జనంబులు దివ్యావతార (పతిపాదకంబు, ల 

నగు నెవ్వని కృత్యంబులం గీర్తింతురు, మతటియు 1(నెవ్వని వంశం! 

మంతుం డగు (పియ(వతుండు గలిగె, నెందు జగదాద్యుం డగు పు 

డవతారంబు నొంది కర్మ హేతుకంబులు గాని మోక్షధర్మంబుల 

వెండియు నెవ్వండు యోగమాయా సిద్దుల నసద్భ్ఫూతంబు లగుటంజే 

నట్టి బుషభునికోడ( ద త్సిద్దికృత ప్రయత్ను లగు నితరయోగీశ 
రథంబున నై న నెట్లు సరి యగుదురు?) ఇట్లు సకల వేదలోక చేవ। బ్ర 

గోవులకుం బరమగురుండు, భగవంతుండు నగు బుషభు చరి(త్రంబ 

లకు దుశ్చరిత్రంబు దొలంగు. మంగళంబులు సిద్దించు మిక్కి! 

నెవ్వండు విను, వినుపించుు, వానికి హరిభక్తి దృఢం బగు, అ; 

తాత్పర్యంబునం బెద్దలు భాగవతు లగుటంజేసి సంప్రాప సర్వ పుర 

వివిధ వృజిన -హీతుకం బగు సంసార తాపంబును బాసి, యవిరతంః 

యోగామృత స్మానంబు( దేసి పరమపురు షార్ధం బైన ౫ మోక్షంబును 

అని స _పద్వీపంబులవారు నేండునుం గొనియాడుచుండుదురు. 

ఆ. యాదవులకు మీకు నత్యంత కులగురు 

వెన క్భషము( డచట నె నం గలడు 
యా “౬9 వ్ 

కొలుచువారి కెల సులభు( డె మోక్షంబు 
C౧ రా 

నిచ్చు( జింత సేయనేల? నీకు. 

నిత్యానుభూత మౌ నిజరూపలాభ. నివృ త్త మై దగు మహాతృష్ట ? 
యతులిత విపుల మాయా రచితం బైన లాభంబునకు (6 దగులంబు 

మతి గల్లి లోకుల నతివేశ్క( గరుణించి యభయదానం బిచ్చి య 

నవ్యయం బె దివ్య మై మహానంద మె యత్యంత సేవ్య మె య 

౭ 

జ ఖా టా ఘా నా యయా య మొ. 

1. (బ్రహ్మ శ(తియులకు (క) 

+ ఏ వంశంబునందు శ్రీహరి యవతరించి మహాయోగధర్మ (పకాశంబుసేసె న 

చరి_తంబు మనోరథంబున నైనను బొందలేరు.  అతండు యోగమాయను నిరసించి మా 

నకల సిద్ధుల నసత్యంబుగా దలచె. ఇట్లు సర్వలోక పూజ్యులైన దేవ_ాహ్మణులకును 

పరమ గురుండగు బువషభుని చర్నితంబు నెవ్వరు వినినను దుళ్చరితంబులు తొలంగు (క.బ) 

* ఇట “పరమ. పురుషార్థ మపి స్వయమాసాదితం నోవఏవాాదియంతే” యని మూలవ 

హరిక థామృత పానంబున నిర్వృతులై పరమపురుషార్థంబై న మోకంబున పేక్షింపరని (వాత 
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తే, 

em 

తనదు లోకంబు చూపంగ దగినయట్టి 

మోక్షమార్లంబు నెతీగించి ముక దేహు 

డగుచు డాడదాత్మ్య మొంచదె( (బత్యత్ష విష్ణు 

వెన బుషభుండు జనులకు నద్భుతముగ. | 91 

అధ్యాయము ఆ 

—:భరతోపాభఖ్యాన ము: 

భరతుం డఉంత ధరాతలంబు గడ(కం బాలింపుచుకా ధారుణీ 

శ్యరచం(దుం డగు విశ్వరూపునకు ముకా సంజాత యై యుండి ని 

ర్భరకాంతికా విలసిల్లు పంచజని పేరం గల్లు కాంతామణిం 

గర వర్రిం ధర బెండ్లి యాడె శుభలగ్నం బందు భూవల్ల భా | 92 

ఇట్లు కుబా హోతుం డై యా పంచజనివలన నహంకారంబునం బంచ తన్మాత్రలు 

జనియించిన తెజింగున సుమతి, రాష్ట్రభుక్, సుదర్శన, ఆచరణ, ధూమకేతువు 

లను నేవుదు పుతులం బుట్రించె. అటమున్న నజనాభం బను "పీరంగల వర్ష ౦బు 

భరతుండు పాలించుకతంబున భారత వర్ష౦బు నాం బరగె. అంత, 93 

భరతుడు నిజపిత లేలిన, కరణిని. గర్మముల నెల్ల గైకొని (ప్రజలకా 

హరిక్కవప నొందుచు నేలెను, ధరణీసురవరులు వొగడ ధరణీనాథా! 94 

+ భగవంతు౭య6 డగు జగద్భరితు నల్పంబులు నధికంబు లైన "పె క్కధ్వర ముల 

దర్శ పూర్చిమలచే6 దగను జాతుర్మాస్యముల నగ్నిహో(త్రమువలనం గడంక6 

బశు సోము ములచేత6 బలుమాటు పూజించి వేదోక మైన యా విమలకర్మ 

ముల గల్లు ధర్మంబు పురుషోత మార్పణంబుగ( జేయుచును మఖంబులను మంత్ర 

ములను బలికెడు నా దై వములను శ్రీశ 

నవయవంబులుగాను భూధవు(డు పేమ 

ననుదినంబును బాయక ఘనత దలంచి 

యఖిల రాజ్యానుసంధాను6 డగుచు నుండె. 95 

. ఈరీతి. గర్మసిద్దుల, నారయ నత్యంతకుద్ద మగు చిత్త ముతో 

నా రాచపటి భరతుడు, ధారుణి బాలించె నధిక ధర్మానితు( డె. 96 
=) రా 

మజీియు నా భరతుడు (శ్రీవత్స కౌస్తుభ వనమాలాలంకృతుండును, సుదర్శనా 

ద్యాయుథోపలక్షితుండును, నిజభ కృజన హృదయారవింద వాసుండును, బరమ 

Bom m™ On 

1. పూర్వాజు తేలిన (క. తం.) 
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పురుషుండును నైన వాసుదేవునియందు నధికభ క్తి ననుదినంబును 

నేంబదిలక్షలవే లేండ్రు రాజ్యంబు చేసి, పితృ పితామహాద్యాయాః 

ధనంబును యథార్హంబుగ (6 బుుతులకు( బంచియిచ్చి, బహువిధ స, 

గృహంబును బాసి, పులహాశమంబున కరిగె నంత, 

సీ, ఏ య్మాశమంబున నిందిరాధీశ్వరు డచ్చటి వారల నాదరించి 

(పత్యకమున నుండు6 బాయక యొస్పుడు నట్ట రమ్యం బైన యా 

నిలిచి సాల్మగామములు గల 'గంశకీనది యెందు నెంతయు గదిసి 

న చోట నెకాకి యగుచును భరతుండు బహువిధ నవపుష్బ పల్ల వ 

కే. నతుల తులసీదళంబుల నంబువులను 

గందమూలాది ఫలముల ౯ గంజములను 

ఘనత నర్చించి నిచ్చలు. దనివిలేక 
సేవచేయుచు నుండె నా శ్రీవ హరిని. 

వ. దానం జేసి విగత విషయాభిలాషుం డై శమదమాది గుణంబు 

యథేచ్చం జేసి యెడతెగక పరమపురుషుని పరిచర్యా భ కి భరంబు; 
హృదయ (గంధథిం గలిగి, సంతోషాతిశయంబునం బులకితాంగుండు, ౫ 

*(నిరుద్దావలోక) నయనుండు నగుచు నిజస్వామి యైన హరిచరణ 
ధ్యాన (పరిచితభ కి) యోగంబునం బరమానంద (గంభీర) హృ 
నమృత *(హదంబున నిమగ్నుం డగుచు దా నపుడు పూజించు | 

గక యిట్లు భగవ(ద్వతంబు ధరియించి, యేణాజిన వాస స్ప్రిషవ 
బుల నార్జ్రకుటిల కపిశ వర్ష జటాక లాపంబులు గలిగి, మా రాండాం¢ 

పర మెశ్వరువి హిరణ్మయ పురుషునిం గా6 దలంచుచు ని ట్లనియె, 

em కర్మఫలంబుల ( కేశ (క నిచ్చుచు మనోవ్యాపారమున నిట్ట యఖిల 

ముల? జేసి యా లోకములకు సంతర్యామి యగుచు( (బవేశించి 

నానందరూప మైనట్టి (బ్రహ్మము గోరుచున్న *జీవుని. దన యోగ 
(౯ శకిచే( దగ ననిశంబు( బాలన సేయుచుండి యంతటను మా రాం 

ఆ, వర్తి యగుచు నిట్లు వజలుచు జగముల 

యందు నుండి (పకృతి. బొంద కంత 

నతుల దివ్యమూ ర్తి యైన యానంద రూ 

పమును శరణ మొందె భరతవిభు.డు. 
1 న. 

. చకతీర్థంబుచే పవి[తం ంబుగాన (డ) ఇ* తా. ప. ప్రతులలో లేదు. 2. 

(క. చట.త.జ.డ.) 8. కడుసమర్పణ (క్ర; గడవరించుచు (చ. ట. త.) 4. జీవుని! 

యోగ (హ); జీవు. దనయం దున్న యోగ (తం) 
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వ. 

అధ్యాయము — ౮ 

అంత నా భరతుం డొక్కనా(డా 'మహానదిం గృతాభి షేకుం తై ఘుహూర్త 

(త్రయం బంతర్జల౦ బులందు 6 (బణవోచ్చారణంబు "సేయుచుండు సమయంబున, 

నిర్భర గర్భిణి యగు హరిణి జలార్థిని య యొంటి జలాశయ సమీపంబునకు 

వచ్చి, జలపానంబు సేయునెడ నా సమీపంబున మృగపతి గద్దించి (లోక 

భయంకరంబుగ) నాదంబు నేయ, హరిణి స్వభావంబున భీతయగుటం జేసి 

బెగ్గడిలి (హరివిలోకన వ్యాకులచి త్త యై దిగ్గన ?నదరి గగనంబునకోకినెగిరి, 

*యవగతతిష యగుచు నది నుల్ల ంఘించునెడ నధికభయంబునం జేసి యా 

గర్భంబు యోనిద్వారంబున గళితం బై జలంబులం బడియె. (ఆ హరిణి 

యుల్లంఘనాది భయంబునం 'జేస్రి తత్తీరంబున నుండు (గిరిదరిం) బడి శరీ 
రంబును బానె. ఆంత నా హరిణపోతంబు జలంబులం దేలుచున్న, భరతుండు 
గనువిచ్చి చూచి కరుణార్లచిత్తుం డై (మృతజనని) యగు హరిణపోతంబును 
దన యా[శమంబునకు ( గొనిపోయి, మిక్కిలి [పీతింజేసి యుపలాలనంబు నేయు 

చుండ బోషణ పాలన (పీణన లాలనానుధ్యానంబుల భరతునకు నాత్మ నియ 

మంబులైన యమష్టాంగ యోగంబులును బరమ పురుష పూజా పరిచర్యాదులు 

నొకొ-క్కటిగ( గమ(క్రమంబునం గొన్ని దినంబులకు సమ _స్తంబు నుత్చ 

న్నం బయ్యె. ఆంత. | 101 

ఘనతపము చలన మొందుట, యును భరతుం డెజు(గ కాత్మయోగంబున. జ 
య్యన( బానె హరిణపోతము, దన మదిలో నిల్పి (పీతి దప్పక పలికెకా.102 

- అక్కట! తల్లి బాసి హరిణార్భక మాప్పులు లేమి(జేసి యే 
దిక్క్కూను లేకయున్న నిట6 దెచ్చితి నాయెడ సీ మృగార్భక ౦ 

బెక్కుడు (ప్రేమంజేసి జరి యింపుచునున్నది నాదుసన్నిధికా 
మక్కు_వచేసి దీని. గడు మన్ననలం దగ (ట్రోతు నెంతయుకా. 103 

శరణ మని వచ్చు జంతువు, గరుణం గనువిచ్చి చూచి కాచిన బుణ్యం 

బరయ(గ నధికం బని ము, *న్నెటింగించిరి సన్మునీం(ద్రు లెల్లం |బ్రేమకా. 104 

. అని యిటు హరిణపోతంబుం దన యా శమంబున నత్యాస కింజేసి యాసన 
య 

an 

శయనాటన స్నాన సమిత్కుశ కుసుమ ఫల పలాశ మూలోదకాహరణ దేవ 

పూజా జపాదులయెడం దన యొద్దన యునిచికొనుచు, వృక సాలావృకాది 
న టబ బబ మమమ 

1. చక్రతీర్ణంబున (క) ౨- నుదరి (క. చ.ట. డ. తం) తి. నెగసిన నుద్దవడికి గర్భంబు 
థి ఎ 

(సవించి శంబరంబులం ఒడియె (క. బ.) 4. కరమెతి(గించెను మునీంద్ర గణముల్ _పేమకా (హ) 

% అగతతృష్తా _ అని మూలము. 

[02] 
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(కూరమృగంబులవలని భయంబున వనంబుల వెనువెంటం దిరుగుచు నధిక 
(పణయభర పరీతహృదయుం డగుచు, నతి స్నేహంబునంజేసి గొంతనేపు 

స్క-౦ధంబుల వహించుచు,మజి గొంతతడ వురంబున నుత్సంగంబున నుంచికొని 

లాలింపుచు, సంతసంబు నొందు. మతియు నా భరతుండు నిత్య నై మి_త్తికాది 

కియాకలాపంబు నిర్వ రించునెడ నంత నంత లేచి హరిణకుణకంబుం జూ చుచు(, 

గించి త్స్వ్యస్టహృదయుం డె దాని నాశీఃపరంపరల (నభినందించుచుం) జుంబ 
థి షై 

నాదులం (టీకి సేయుచు నతిమోహంబున6 బెంచుచుండు నెడ. 105 

+ గురువులు వాణీ బిట్టుణీకి కొమ్ముల. జిమ్ముచు నంతనంత ద 

గణుచును గాలు [ద్రవ్వుచు నఖంబుల గిలుచు గాసి సేయుచు 

న్నాజుగుచు ధారుణీశ్వరుని యూరువులకా శయనించి యంతలో 

నజకడ మెక్కుచుం బొదలి యాడుచు నా హరిణంబు లీలతోకా. 106 

గరిమ నీరీతి నెల్లెడ( గెరలు వొడిచి 

చెల(గి యాడంగ భరతుండు చితమందు 

సంతసిల్లుచునుండె నాశ్రమము( బాసి. 
హరిణడింభక మంతలో నుతికి చనియె. 107 

భరతుం డంత( (ద న్మృగశాబకంబు గానంబడమి మిక్కిలి వ్యాకులితచిత్తుం 

డగుచు, నష్టధనుండువోలె నతిదీనుం డై కరుణతోడం గూడి, త ద్విరహవిహ్వల 

మతి మై దానిన తలంచుచు నతిశోకంబుతో) మనంబున దుఃఖించి యిట్లనియె, 

హరిణపోతంబ! నీకు వనాంతమందు( 

(గూరమృగబాధ లేకుండ గోరుచుండ( 

దల6గిపోయితె? యనుచు. జి త్తంబునందు 

రాజబుషభుండు భరతు( డారాట మొంది. 109 

* తలి చచ్చిన హరిణపోతంబు వచ్చి 
ae) 

పుణ్యహీనుండ నగు నన్ను6 బొంది పానె 

నేమి నేయుదు? నే నింక నెట్లు గందు(€? 

జేరి యేరీతి. గాంచి రక్షించువాండ? 110 

. కట్టా! యీ యా్యశమమునం బుట్టిన తృణచయము మేసి పొదలిన హరిణం 

బిటటు( దిరుగుచుండ(గఆ బటి మృగేం(ద్రుండు గొటి బాధించె నొకో! 111 
రులు ఠి య 

1 ఈ పద్యము (హృ లో లేదు... 
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ఇట్లు భ్రరతుండు హరిణకుణక కేమంబు గోరుచు నెప్పుడు వచ్చి నన్ను సంతోష | 

సలుచు ? నానా(ప్రకారంబు లై న తన గతుల చేత నెప్పు డానంద మొందించు ? " 

ధ్యానసమాధి నున్నప్పుడు నన్ను3 “గొమ్ముల గోకుచు నుండునట్లి వినోదంబు 

లెప్పుడు గనుంగొందు ? దేవపూజా (ద్రవ్యంబులు |ద్రొక్కి- మూ ర్కొనినం 

గోపించి చూచినం గుమారుండు వోలె దూరంబునకుం జని నిలిచిన మజల నే. 

బిలిచిన వెనుక నిలిచియుండు నిట్టి మెలంకువ స్వభావంబు గలుగుట యెట్లు ? 
నీ భూదేవి యెంత తపంబు. జేసినదియో ? ఏ హరిణపాద స్పర్శంబులం 

బవిత్రం వైన భూమి స్వర్గా (పవర్ష కాములై న మునులకు యజ్ఞార్ల యగు 

నట్టి హరిణపోతంబు నెట్లు గనుంగొందు ? అదియునుం గాక భగవంతుం డగు 

చందద్రుండు మృగపతిభయంబున మృతజననియు, స్వా(శమ పరిభష్టంబు నైన 

మృగశాబకంబును గొనిపోయి 'పెంచుచున్నవాండొ ? మున్ను పుుతవియోగ 

తాపంబును జం(దకిరణంబులం బాపుదు. ఇపుడు హరిణపోతంబు దన శరీర 

స్పర్శంజేసి చం|ద్రకిరణంబులకన్న నధికం బగుచుం బుత్రవియోగ తాపంబు 
నివర్తింపం జేసె, అనుచుం బెక్కుభంగుల హరిణనిమి_త్తంబు ల్ న మనోరథం 

బులచేతం బూర్వకర్మవళంబున యోగ(్యభష్టుం డగు భరతుండు భగవదారాధ 

నంబువలన వి(భంశితుం డగుచు, నితరజాతిం బుట్టిన హరిణపోతంబు మీంది 

మోహం బగ్గల దిగుచుండ నుండె. అని పలికి శుకయోగీంద్రుండు మజియు 

నిట్లనియె. 112 

జననాథ ! మున్ను మోకవిరోధ మని పాయయారాని సుతాదికంబు లెల్ల (6 

బాసి తపస్వియై భరతుండు హరిణశాబక పోషణంబున6 బాలనమున 

నతిలాలన [పీణనానుషంగంబున మూషకబిల మతిరోషమునను 

సర్పంబు జొచ్చిన చందంబునను యోగవిఘ్నంబు మిక్కిలి విస్తరిల్లై ఈ 

గాన నెంతవాని కైనను గాలంబు 

గడవరామి నట్లు గాకపోదు 4; 

పరమమునుల శనం బాయదు కర్మంబు 

నరు లనంగ నెంత? నరవరణ్య 118 

ఇటు భరతుండు మృగవియోగతాపంబు నొందుచుండు నెడ నా మృగశాబకంబు 

చనుదెంచిన సంతసిల్లుచుండె. అంత నొక్కనాడు. 114 
మమ న బబ 

ఈ రాజర్రే ర్భరతస్య తావ న్మృగార్భక పోషణ పాలన (ప్రీఐన లాలనానుషంగే ణావిగణయత 
అనె 

 మహిారి వాఖుబిలం దురతి[కమః కాల కరాళరభన ఆపద్యత __- అని మూలము. 5-0-25. 
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మ. భరతుం డల్లన నంత్యకాలము వెసం (బాపించ6గా నప్పు డా 

హారిణంబుం గడుభ కి బుతుగతి నత్యాస క్తి వీకింప నా 

హరిణంబుం దన యాత్మలో నిలిపి దేహం బంతటం బాసి తా 

హరి ణీగర్భమునం జనించి హారిణం బె యొప్పెం బూర్యస్మృతికా. 115 

వ, ఇట్లు భరతుండు హరిణీగర్భంబునం బుట్టియు భగవదారాధన సామర్జ్యంబునం 

దన మృగత్వ కారణంబు దెలిసి, మిక్కిలి తాపంబు నొందుచు నిట్లనియె. 116 

ఉ. రాజులు (పస్తుతింప వనురాజ సమానుండ నై తనూజులన్ 

రాజుల జేసి తాపసులు రాజబుషీ౦(ద్రు( దటంచు( బల్కగా.( 

'దేజమునొంది యా హరిణదేహము నందుల. (బీతి. జేసి నా 

యోజ చెడంగ నే( జెడితి యోగిజనంబులలోన బేల నై. 117 

వ. ఇట్లు శ్రీహరి (శ్రవణ మనన సంకీర్త నారాధ నానుస్మర ణాభియోగంబులం 
జేసి యశూన్య సకలయామం బగు కాలంబు గల నాకు హరిణ పోతస్మరణం 

బునంజేసి (యోగ వఘ్నంబు (పా పం బయ. మోక్షదూరుండ చె తి. అని 
Mt) QQ 

(నిగూఢ నిర్వేదుం డగుచు దల్లిం బాసి క్రమ్మజ నుపశమశీల మునిగణ 

సేవితం బె భగవత్ క్షేత్రం బె న సాలతరు నిబవిశతమ (గ్రామసమీప పుల స్య 
Qa QQ | జలాల 

పులహాశమంబునకుం (గాలాంజన పర్వతంబు వలనం జనుదెంచి, యందు 

మృగ దేహత్యా గావసానంబు గోరుచు (సంగంబు విడిచి) యేకాకి యగుచు, 

శుష్క. పర్య తృణ వీరుదాహారుం డె % (మృగత్వ నిమిత్తం బగు నా నదీ 

తీర్గంబునందు (ద త్రీర్లోదక క్రిన్నం బగుచునుండు శరీరంబు విడిచె. ఆని శుక 

యోగీంద్రుండు పరీకిన్నరేం(ద్రునకు వినుపించి మజియు నిట్లనియె. 118 శి 

అధ్యాయము = డా 

హారిణదేహము (6 బాసి యంత నాంగిరసాన్యయుండు కుద్దుడుపవి(తుండు ఘను (రు 

శమదమ ఘనతప స్పా వధ్యాయ నిరతుండు గుణగరిష్టుండు సీతికోవిదుండు 

నె న (చాహ్మణునకు నాత్మజుం డె పుటి సంగంబువలనను జకితు6 డగుచు. 
వ్ - యా లు 

గర్మబంధంబుల ఖండింప(జాలు సీశ్యరుని నచ్యుతు నజు (శ్రవణ మనన 

బళ 

తీ. ములను హరి చరణధ్యానములను విఘ్న 

భయమునను జేసి మనమందు6 బాయనీక 

నిలిపి సం స్తుతి సేయుచు నిలిచియుండె 

భరిత యళు(డై న భరతుండు పార్టివేం్యద్ర! 118 
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వ. ఇ ట్లాంగిరసుండు (పథమ భార్యయందు బ్యుత నవకంబును, గనిష్టభార్యయందు 

త్రీపురుషుల నిద్రణను గలుగంజేసిన నందు6 బురుషుండు, బరమ భాగవతుండు, 

రాజర్షి (ప్రవరుండు, నుత్సృష్ష మృగశరిరుండు, జరమ శరీరంబునం (బ్రాప్త 

విపశరీరుండు నగు భరతుం డై శ్రీహరి యనుగహంబునం బూర్వజన్మ పరం 

పరల సంస్క్మరింపుచు6 దన స్వరూపం బున్మత జడాంధ బధిర రూపంబున 

లోకులకుం జూపుచుండె. అంత. 120 

1జనకుం డొటను విపు డాత్మజుని వాత్సల్యంబునం బెంచుచుకా 

దనరం జొలముథా గ్య కర్మలచేతకా సంస్కృృతుం జేసి పా 

యని మోహంబున నిచ్చలుం గడ(గ శౌచాచారముల్ సెప్పినకా 

ఘను. డా *వి(పసుతుం డసమ్మతిని( దత్క_ర్మంబులకా గ కొనె౯. 121 

ఇట్లు (బ్రాహ్మణకుమారుండు గర్మంబులయందు నిచ్చ లేకయుండియును కబితృ 

నియోగ నిర్బ్పంధంబునం (బితృ సన్నిధియందె యసమీచీనంబుగా వ్యాహృతి 

(పణవశిర స్పహితం బగునట్లు ) గాయ త్రీమం(త్రోప దేశంబు నొంది,చై (త్రాది చతు 

ర్మాసంబుల సమవేతంబుగ 'వేదంబుల నధ్యయనంబు నేయుచుండె. జనకుం 

డాత్మజుని శిష్టాచారంబుచే శికింపవలయు నను లోకాచారంబు ననువ రించి, 

యాత్మభూతుం డగు నాత్మజునందు నభినివేశిత చిత్తుం డగుచు, శౌచాచమ 
నాధ్యయన (వ్రతనియమ గుర్వనలశు శూషణాదికంబుల ననభియు క ౦బు లై నం, 

బుత్రునిచే నొనరింపుచు నషప్రా పమనోరథుం డయ. అంత. 122 

. ఈరీతిని. గొడుకున కా, చారం “బుపదేశ మిచ్చి సద్భృహమున సం 

సారి యగుచుండి విపు(డు, బోరన దేహంబు. బాసి పోయిన మీ(దకా. 128 

తలి దం[డ్రితోడ (6 దగ నగ్ని6 జొచ్చిన 

నతని మహిమ లెజు(గ కంతలోన 

సవతితల్లి కొడుకు లవినీతులగుచును 

శాస్త్రవిద్య లతని జదువనీక. | 124 

. ఇట్లు [బాహ్మణకుమారుని సవతితల్లి కొడుకులు వేదవిద్యలవలనం బాపి గృహ 
౧ య 

కర్మంబుల నతని నియమించిన, 125 

. ధరణీసురో త్తముండు దా, నరుదుగ6 దమవారు నెప్పినవి యెల్లను నే 

మజ కందు (బీతిసేయక, నిరతము గృహకర్మమట్లు నెజపుచు నుండెకా. 126 
న ee a Wn బి na 

1. జనకుండాంగిరసుండు నాత్మిజుని (హ.తం.వా.) 9. ఘను(డా భాగ వతుండు (హ.తం.వా.) 
లి. పితృనిరోధంబున (చ.ట.త.డ.ద.బ.) కీ. బులు, గరపిచింత (హ. తం. వా.) 



(శ్రీమహాభాగవతము 

ఇట్లు గృహకర్మ |ప్రవరనుం డగుచు *(నుండ మూఢులగు ద్విపాత్సశువులచే 

నున్మత 1 జక! బధిర! యని యాహూయమానుం డగునపుడు త దనురూ పంబు 

లగు సంభాషణంబుల నొనర్చుచు( బరేచ్చా యద్భచ్చలంజేసి విష్టి చేతన 

యా జ్ఞాదుల వలన నియుక్ర కర్మంబులం (బవ ర్తించుచు.) 

. "అతుల మృష్టాన్న మైన శుష్కాన్న మైన 

నెద్ది వెట్టిన జిహ్వకు హితముగానె 
తలంచి భక్షించు6€ గా కొండు6 దలచి మిగుల. 

(వీతినేయ(డు రుచులందు( బెంపుతోడ. 128 

మజియు నా విప్రుడు నిత్యానంద సుఖలాభంబు గలిగి, బాహ్య సుఖదు 8ఖంబుల 
యందు దేహిభిమానంబు సేయక, శీతోష్టవాత వర్గాతపంబులకు నోడి పె చీర 

గప్పక, వృషభంబునుంబోలెం ( బీనుండు6, గఠినాంగుండు నగుచు ) స్థండిల 

శాయి యె, రజఃపటలంబునం గప్పంబడ దివ్యమాణిక్యంబు వోలె ననభివ్య క 
QQ Ca ॥ చో 

(బహ్మవర్చసుం డై (మలినాంబర పరీత కటితటుండు, నతిమషీ లిప్ప యజ్ఞోప 

వీతుండు నగుటంజేసి యజ్ఞజనంబు లతండు) (బ్రాహ్మాణాభాసుండు, మందుండు 
నని పలుక, సంచరించుచుండం (గర్మమూలంబునం బరులవలన నాహారంబు 

గొనునపుడు) దమవారును వ్యవసాయ కర్మంబునందు నియమించిన కేత్రవిహిత 

సమవిషయ న్యూనాధికంబుల నెజుంగక (పవ ర్రింపుచు, నూ(క, తవుడు, తెలిక 

పిండి (పొట్టు, నిప్పటి, మాడు (దబ్బెట యౌదిగాంగల (దవ్యంబులయందు 

నమృతంబుపగిది రుచిజేసి భక్షింపుచుం జేనికావలి యుండనెడ నొక్కనాడు. 

—: వృషలరాజు భృత్యులు కొళిబలికి భరతుని, గొంపోవృట :-- 

పురిలోన వృషలపతి దా, నరుదుగ 'సంతానకౌము ( డై వేడుకతో. 

బురుష పకువు( గాళికి 2వే, దజుముక. గొనిపోవ6 బశువు దలంగిన భృత్ఫ్యుల్, 

అరసి కానలేక యా రాత్రి వీరాస 

నమున( జేనికాపు విమలబుద్ది 

నున్న విప్రయోగి నొయ్యనం బొడగాంచి 

పశువు మంచి దనుచు. బట్టి రతని. 181 

ఆరీతిని భూసురవరు, నారయ నా కాళికా గృహమునకు భృత్యుల్ = 
బోరనం గొని చని సల్పిరి, చారుతరాభ్యంజనాది సంస్కారంబుల్. 182 
ORIN వ్య బ్య ఇ. 

*. తా. ప. (ప్రతులలో లేదు. 

1. అతుల దివ్యాన్నమైన మృష్టాన్నమైన (హ) 2. తరిమిడి గొనిపోవ (జ. బం) 
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ఇ ట్ల భ్యంజనాది కృత్యంబులు దీర్చి (నూతన వసనంబు గట్ట నిచ్చి) గంధ పుష్ప 

భరణాక్షతాలంకృతునిం జేసి, మృష్టాన్నంబులు భుజియింపం బెట్టి, ధూప దీప 

మాల్య లాజ కినసలయాంకుర ఫలోపహోరాదులు సమర్పించి, పంచమహావాద్య 

ఘూషంబుతోశ నా పురుషపశువుం గాళికాదేవి సమ్ముఖంబున నాసీనుం గావిం 

చిరి. అ వృషలపతి పురుషపళువు రక్తంబునం భద్రకాళి సంతోష పెట్టం దలంచి, 
కాళికా మంథత్రాభిమం(త్రితంబు (నతికరాళంబు నై న) ఖడ్గం బంది (నిజాభీష్ట 
సిద్దికి) హింసింపం దలచిన. 199 

సర్వభూత ములకు సభఖు (డును (బహ్మభూతాత్ముండు నిం 3రు (డె న (బ్రహ్మ QQ నూ 

సుతుని తేజం బంత( జూడ దుస్పహ మైస భయమంది వడ(కుచు భద్రకాళి 

(కోధంబు ముమ్మడి గొనంగ హుంకారంబు సలుపుచు నట్టహాసంబు ( జేసి 

పాపాత్ములను దష్ట్రపరులును రాజస తామస కర్మసంధాను లగుచు 

విప్రవరు నట్లు హింసించు వృషలపతిని 

భృత్యవర్షంబుతో ( దలల్ బృధథిష( గూల్చి 

యపుడు వృషలాధిపుని శిర మంది లీల. 

బాడి యాడుచు నందంద ,కీడసలిపె. [34 

ధరలోన నెవ్వ రేనియు, ధరణీసురవరుల కెగ్గు దగ దలచిన వా 

రరయ (గ జెడుదురు నిక్కము, హరి ధరణీసురవరేణ్యులం దుండుటచేన్. 185 

మణియు, 186 

అచ్చట వ్నిపసూనుండు భయం బొకయించుక లేక చంపగా 

వచ్చినవారియందు( గరవాలమునందును గాళియందు( దా 

{ నచ్చుతభావ ముంచి హృదయంబున( బద్మదళాతు నెంతయున్ 

మచ్చికతోడ నిల్చి యనుమానము నొందక యుండె నత్తటీన్. 187 

మతియు నా వి(పవరుండు చండికాగృహాంబు వెలువడి రమ్మజణం జని కావలి 

యుండునెడ. 158 

క భావము” వ్యాక రణ సమ్మతము కాకపోయినను, పోతన రచనలో ఇట్టి సమాసములు తరచు 

చుండుటను బట్టియ, (పానము ననుసరించియు, “అచ్చుతు(డు' అనుట వాడుకలో నుండుట 

ఇదే కవిపాఠముగా _గహింప(జడి నది. 
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అధ్యాయము — ౧౦ 

. అంతట. గొన్ని హాయనములు సన సింధు భూపాలనము సేయు భూవరుండు 

ధీరత నిక్షుమతీ తీరమున నున్న కపిలమహాముని( గాంచి తత్త్వ 
విజ్ఞాన మెజింగెడు వేడ్కతోడుత శిబికారోహణము( జేసి యరుగుచుండ 

నాలోన నా శివికారోహకులు చేనికాపున్న విప్రుని( గాంచి తెచ్చి 

= శిబిక మోపింత మీతనిచేత సనుచు( 

బట్ట మూ6ప్పున( బల్ల కీ( బెట్టి మోవు 

మనుచు మోపించునంత ధరామరుండు 

శివిక మూ6ప్పన నిడి యందు. బింతలేక. 189 

+. తన మనసుకొల ది నప్పుడు, మునుకొని య ట్ల పయత్నమున నడువ(6గ నా 

జనపతి నిమ్నోన్నత మె, చనుట యెతి(గి శిబిక మోయుజనులకు ననియె౯ా. 

. మీర లిప్పు డిచట. జేరి మిక్కిలి (పయ 
త్నంబుతోడం దగిలి నడు చుచుండ 

విషమ మగుచు గమనవేగంబునను బాధ 
'పెట్టుచున్న దనిన బెస్త లనిరి. 141 

దేవా! యీ విషమగమనంబు మావలన నై నది గాదు. ఈ తురీయవా హాకుండు 

సుఖగమన:ంబుగా నడువనేరండు. (వీనితోడ మేమును నడువనేరము. అనిన 

రహూగణుండను) నారా (జుపాసిత వృద్దజనుం డె నను బలాత్కారంబునం 

బుటిన కోపంబునం) గోపించి, విమర్శ దప్పి, నీటుగప్పిన నిప్పునుం బోలె 
పథి 

నెబుంగరాని (బహ్మతేజంబుగల (బాహ్మణునికిం గంటకంబుగా నిష్ణరవాక్యం 

బుల ని ట్రనియె. 142 

అలసితి వెంతయుకా ముసలి వాట డస్సితి 2మేను మిక్కిలిం 

బలుచనయున్న దీ శవికభారము దూరము మోసి తే గతికా 

నిలిచెద? వంచు భూవరు6డు నిష్టరముల్ వినం బల్కు నాయెడం 

బలుకక మోనె నా శిబిక (బాహ్మణవర్యుండు పార్టివేళ్వరా! 148 

ఆప్పు డా వ్మిపవరుండు దనకుం గడపటిది యగు కశేబరంబునందు నహంకార 

మమకారంబులం బొరయక మిథ్యాజ్తానరహితుం డె (బహ్మభూతుం డె మౌన 
చః ర్లు యు . 

1. వింత వాహాకుండు(క.ట.త.జ.డ.ద.) 2. వెన్ను(తం.వా.) 8. ఇంక నేగతిళా (క.చ.ట.బ.) 
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(వతంబున నా శిబిక మోయుచున్న విషమగమనంబు( జూచి (యతికుపితుం 

డగుచు భూవరుండు వెండియు ని టనయె, 44 

8! దుర్మద! వినరోరి! జీవన్మృత! నా యాజ్ఞ శేదప్పుచు నడచె. దీవు 

నీ వ(క్రమార్లంబు లిన్నియు విడిపించి నడపింతు నిన్ను సన్మార్షమందు 
Ny MN 

నని *రాజగర్యాంధు( డగుచు గుణ[త్రయంబున వృద్ధి( వొందిన భూవరుం డ 

బద్ద (ప్రలాపముల్ పల్కుచుండినం జూచి శమదమాదులచె6 (బశస్తుం డగుచు 

జగతి (బ్రహ్మస్వరూప మె సకలభూత 
Qe 

ములకు నత్యంతహితు( డన భూసురుండు 

యోగివర్తన( దెలియకయున్న రాజు 

నంత వీక్షించి మణీయుని ట్లనుచు( బలికె. 145 

నరేం[ద్రా! నీవు చెప్పునది సత్యంబు. భారం వీ శశీరంబునకే కాని నాకుం గలుగ 

నేరదు. ఐనను స్టాల్య కార్ళ్యంబులు వ్యాధులు నాధులు తు త్రృష్టలు నిచ్చా 

విరోధ (భయంబులు) జరామరణంబులు రోష నిదా జాగరణంబు లహంకార 

మమకార మదళశోషణాదులు దేహంబుతోడన జనియించు గాని నాకుం గలుగ 

నేరవు. జీవన్మృతుండ నేనకా దొద్యంతంబులు గలుగుటంజేసి యందజీయందును 

గలిగియుండు .స్వామిభృత్య సంబంధంబులు విధికృత్యంబులగుచు,వ్యవహారంబు 

లంజేసీ శరీరంబులకుం గలుగుం గాని జీవులకు లేకయుండు. అదియునుం గాక 

రాజాభిమానంబున నీవు న న్నాజ్ఞాపించెద వేనియుం, (బ్రమత్తుండ వైన నీకుం 

బూర్వస్వభావం బెట్టుండె, నట్లు గాక యే నేమిసేయుదు?, నెణింగింపుము. 

ఉన్మత్త (మూకౌంధ జడుల6 బోలె సహజస్వభావంబునుం బోందిన నాయందు 

నీ శిక్ష యేమిలాభంబు. బొందింప నేర్చు? అదియునుం గాక ( స్తబ్దుండు 

మత్తుండ నైన నాకు నీ శిక్ష వ్యర్థం బగు. అని పలికి, యుపశమ శీలుండై ముని 

వరుండు పూర్వకర్మ శేషంబునం గల్లు భార వాహకత్వంబును దలంగం దోలుటకు 

భారంబు వహించి, శివిక మోచుచుం జనునెడ, నా రాజవల్ల భుండు త_త్త్వజ్ఞానా 

పేకితుం డై చనియెడివాం డగుటం దన హృదయ(గంథి విమోచకంబులు, 

బహు యోగ(గంథ సమ్మతంబులు నగు (బాహ్మణవాక్యంబులు విని, యాశివిక 

దిగ్గన డి గనుజీకి, యా వి|పునికి సాష్టాంగ దండ(పణామంబు లాచరించి, గర్వ 

వర్ణితుం డై ముకుళితహాస్తుం డగుచు ని ట్రనియె. 148 
OO బట స్క మ మయ 

1. దప్పించి (క. త. త. ద. బ.) వి, రాజ్య (క. టు. తం డ.) 
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ధరణీసురులలోన( దలంప నెవ్వండ వీవు నవధూతవేషి వై యవనియందు 

నేమిటికె చరియింప(గ వచ్చి తిచ్చటికి నొక్కండ వొంటి సనుట నేం 
a 

నను గృతార్జుని( జయ ననుకూలు( డగుమన్న యట యా కపిలమహా 

ముసీం(దు( 

డదొ? నీ మహ త్వంబు దవిలి విచారింప నెజు6గక చేసితి. గరుణం జూడు 

. తప్పు సైరింపు నే యమదండమునకు 
హరుని శూలంబునకును వ్యజ్రాయుధమున 

కనల చం[దార్భ ధనద శస్త్రాస్త్రములకు 

'వెజవ వి(పున కే మది వెజిచినటు. 147 

మజియు నిస్సంగుడవై జడుంశవుం బోలె నిగూఢవిజ్ఞానంబు గలిగి చరియిం పుచు 

నున్నవాండవు. నీ వచనంబులు యోగశాస్త్రసమానంబు లై వాజ్మనంబులకు 

నభేద్యంబు లై యున్నవి. (ఏను విష్తుకళావతీర్చుండు, సాక్షొదరియునగు) కపిల 
య వూ దం ® 

మహామునివలన (బహ్మవిద్య తెలియ(గోరి చనుచున్నవాండ. నీవు లోకనిరీక్ష 

ణార్ధం బవ్య క్తలింగుండ వె చరియింపుచున్న కపిల మహామునీందుండవు 

గాటోలుదువు. మందుండెన గృహసుండు యోగీశ్వరచరి(త్రంబు లెటు లెఅుంగ 
యు థు లు 

వన అర నతి 
నెర్చు? కర్మవళంబున దృష్టం బై (శాంతి "వహించుచు నడచుచున్న యీ యాశ 

మంబు నాకునుం బోలె మీకు నగునని తోచుచున్నది. అది యెట్లనిన, ఘటంబు 

లేక జలంబులు దే నేరని తెబుంగున, లేనిది గలుగనేరదు గావునం (బమాణ 

మూలం బె న లోకవ్యవహారంబు సత్సథంబున సమ్మతం బె యుండుటం జేసి 
రా యా 

మీర లాడు వాక్యంబులు నాకు సమ్మతంబు గానేరవు. అని, సింధుదేశాధీళ్య 

రుండు వినుపించిస, నా విప్రండు లోకవ్యవహారంబునకు నిత్యత్వం బౌపాధికం 

బగుం గాని నిత్యంబు గాచేరదు. అని దృష్టాంత నిదర్శనంబున ని ట్రనియె. 148 

' పొవకశిఖలచే భాండంబు దాంద _ప్రవ ఎగుర ద పఘటముచే నందునున్న 

జలము తపించు నా జలముచె6 దండులుబులు తప ప మొంది యప్పుడు విశిష్ట 

మెన యన్నం బగు నా చందమునను దా దేహే హీం(ద్రియంబుల దెలివితోడ 

నాశయించుక యన్నయట్టి జీవునకు దేహంబున. (బాణీందియాదికమున 

జరుగుచుండు నిట్లు సంసారఘట శిక్ష 

కిరక్షకుండు నైన రాజు దుష్ట 

కర ములకు బాసి కంజాక్షపద సేవ. 

జేనెనేని భవము జెందకుండు.. 149 
=. 
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చు ధథారులీనురాత్మజు( డీ రీతి. 

రా నుయును రాజు పరిణమించి 

చూ మాక్యములను వినుతించి క్రమ్మజి( 

కై డై న సింధుభూవరుండు. 150 

శతా! యేను రాజ ననియెడి యభిమాన మదాంధుండ నై మహాత్ములం 
నర తించిన నన్నుం గరుణింపుము. నీ వార్తబంధుండవు. స్ కృపాదృష్టింజేసి 

+ త్యుల నవమానంబుచేసిన దురితంబువలన విముకుండ నయ్యెద. విశ్వ 

్సపె_త్తవె న నీకుం గోపంబు గలుగనేరదు. అసమర్ధులై న మాటో (టివారలు 

నక ఆ నావమానంబున శీఘంచె నశింతురు, కాన నీవు దయాళుండ వై నన్ను 

నం వుము. అనిన నా వి(పుం డి బ్రనియెం 101 

అధ్యాయము — 00 

[కం "కే డు 1స్రీ వవిద్వాం,సుండ వై యుండియును మిగుల *జోద్యము విద్వాం 

యవుకోేలెను బలికెద వి, ప్పుడు మే లనవచ్చు. గొంత పురుషులలోనకా. 152 

6౧౬ బెద్ద లీ ప్రపంచమంతయు. దథ్య 
కడు నీవు తథ్యమనుచు. బలికి 
గాన నిన్ను నధికుండ వని పల్క 
ము నాకు జూడ రాజచంద్ర ! = 18 

కై దెకములందు నామ్నాయములయందు6 దజుచుగా( దత్త్వవాదంబు లేదు 

కక్వుంబునందుల సౌఖ్య మాకారంబు నందుల నిత్య మై యంత లేని 

క్రై చందమున 'వేదాంతవాక్యంబులు త_త్వంబు నెతింగించి తలంగు. గాని 

"వైంబు లై యుండనేరవు పురుషుని చిత్తంబు గుణముల. జెంది యెంత 

డు ముండును మతి యంతకాలమందు 

ఆమ విజ్ఞాన కర్మేంద్రియములచేత 

రగా ధర్మంబు మణి యధర్మంబు నట్లు 
త పుట్టించుచుండు నత్యంతమహిమ. 154 

ఆలె రాము ధర్మాధర్మవాసనాయు కంబు, విషయానుర క్షంబు నైన చిత్తంబు 

అ (పవాహంబులచేత వికారంబు నొంది, దేవతిర్యజ్మనుష్యరూపంబు లైన 

anna NU Eh టు! 

5 మద్యము క.చ.ట. లలో లేదు. 1. నీవు విద్వాంనుండవై (వ.వా-) 2 చోద్య మవిద్యాం 

(హా 



508 

మ, 

శ్రీమహాఖాగవతము 

దేహంబుల ధరించుచు(, గాలప్రాప్తంబు లై న సుఖదుఃఖ తదుభయ ఫలంబుల 

ననుభవిం పుచు,ననవర తంబు జీవునికిం (బత్యక్షం బగుచు,స్తూల సూక్ష్మరూ పంబుల 

నుండు. స్వాంతంబు గుణరహితం బైన, ము_క్తికారణం బగు, ఘృతవర్తులుగల 

దీపంబు సధూమశిఖలం బుట్టించు;ఘృతవర్శులు నాశంబు నొందిన స్వరూపంబు( 

దొందు, ఈ దెజింగున,మనంబు గుణక ర్మానుబంధం బైన జన్మాదుల౦ బుట్రంచు. 

గుణకర్మంబులం బానె నేనియుం బరత_త్త్స్వంబు నొందు.జ్ఞానేంద్రియంబు లేనును 

విషయంబులమీ (ద దో(చుబుద్దు లేను నభిమానంబు నను నేకాదళవృ తులం 

గూడిన మనంబు జీవుని నసంఖ్యంబులై న జన్మంబులం బొందించు. మనోవృ త్తుల 

నతి|క్రమించిన జీవుండు పరం జ్యోతియైన నారాయణస్వరూపంబుగా నెటుంగుము. 

న్థావరజంగమంబు లైన జీవులకుం బవనుండు (పాణం బె యున్న చందంబున, 

నీశ్వురుండు సర్యభూతాంతర్యామి యగుచు బీవాత్మస్వరూపంబున నుండు, 

జీవాత్ముండు జ్ఞానోదయంబునం జేసి మాయ నెంతకాలంబు గెలువకుండు, నంత 

కాలంబు ముక్తసంగుండు గాడు. ఆరి షడ్వర్లంబును జయించి, పరత_త్వంబు 

నెజింగిన నీశ్యరుండగు. చి _త్తం బెంతకాలంబు విషయాస క్షం బగు, నంతదడవు 

సంసారచ[కంబునందు సంచరించు గావున మహావీరుండె నను దనకు శ(తువెన 

మనంబు న్మప్రమత్తుం డై, యు పేక్షొబుద్దిం జేసి యిచ్చా విహారంబున జరగసీక, 

పరమగురుం డై న (శ్రీహరి చరణోపాసనాస్త్రంబునం జిత్తంబు గెలిచినం, బర 

తత్త్వ్వంబు నొందు. అని వి్నిపుండు పలికిన, నతని మహిమకు వెజ6గంది 

(బాహణునకు నమస్కారంబు నేయుచు భూవరుం డి ట్ల నియె. 159 

అధా రియయు_౧౨ 

కారణవిగ్రహంబు నురుకాయము నీ యవధూత వేషము కా 
భూరి ధరామరత్వమును బూర్వసమాగమ మాత్మభావముం 
జారు *విహార మత్యతుల శాంతి గుణంబును గూఢవర్తనం 

బారయ( గల్లు నీకు ననయంబును (_మొక్కెాద. బెక్కుభంగులక౯. _ 156 

జ్వరితార్తుం డగు రోగి కౌషధ మతీష్టం బై న చందంబున 
న్నరయ న్నాతపత ప దేహి గడు శ్రీత్యంబెన తోయంబునుం 

గరిమం (గోలినరీతి నెంతయు నహంకారాహిదష్టుండ నై 
పర(గు న్నాకును నీ వచోమృతము దప్పకా మందు వేజున్నదే? OH 
లోటు ని I NTN Rn TRIN 

1. విహారమున్నతుల (చ) 



ఈ 

8009 

విిపవర్య 1 నేను వేడ్క_తో నాసంశ 

యంబు లెల నిన్ను నడిగి తెలియ. 
a) 

దలంచి యున్నవాండ. దస్పక మెతటి(గింపు 

తి త ముచితవృ త్తి. దత్తయోగ మెల్ల, 158 

(అని యడిగిన యా రాజున కా వి(పుం డిట్ల నియె. 159 

కానవచ్చిన ఫలములు కర్మమూల 

ము లగుటను జేసి సంసారములను జి త 

మెపుడు వంర్తించుచుండ (గా నెజు (గలేవు 

తత్వయోగంబు మిగుల నిత్యం బటంచు. [60 

మజియు, నీ వసుంధర నున్న చరణంబులకు నెక్కుడు జంఘలు నా మీంద 
జానువు లా పొడవున నూరువు లందులకు నుపరి[ప్రదేశంబున మధ్యం బటమీ(6ద 

నుర మందుకు నెక్కు.వ కంఠం బటమీ6ద స్కంధం బందుల దారు వా దారువున 

శిబికయందు రాజ ననియెడి యభిమానంబు గలిగి నీవున్న వా(డవు, ఇట్టి చోద్యం 

బైన కష్టదశం బొంది, జనుల దయలేక నిగ్రహించి, నీవు (పజాపాలనంబు చేయు 

చున్నవాండ నను గర్వంబున మావంటి మహాత్ముల సభలోనం బూజ్యుండు 

గాకయున్న వాండవు.ఈ స్థావర జంగమంబులకు నివాసస్టానంబు వసుంధర యెన 

చందంబున, స|త్రియలచేత నెఖుంగం దగిన జగత్కారణం బై. బెన త త్వ్యంబు 

నెతింగించెద. పరమాణుసముదయం బీ ధరిత్రి యైన చందంబున. నవిద్యామనం 

బులచేతం గల్సితం బెన కళ్ల సూల బృహ దణు సదసజ్లీవాజీవ (ద్రవ్య స్వభా 

వాశయ కాల నామ బుర్ధిరూపం బై న మాయచేత జగత్తు రెండ వది య 

కల్సింపబడియె. దాహాభ్యంతరంబుల గలిగి స్వప్రకాశం బై. బె, భగవ చృ్ద 

వాచ్యంబు, విశుద్దంబు(, బరమార్ధంబు, జ్ఞానరూపంబు నై న (బ్రహ్మం బొకటియే 

సత్యంబు. జగ "త్ర సత్యం బగు. “అని పలికి మతియు. 161 

ధరలోన (బహ్మంబు తపమున దానంబులను గృహధర్మంబులను జలాగ్ని 

సోమ సూర్యుల చేత శుతులచే నై నను బరమభాగవతుల పాదసేవ 

బొందినమాడ్కిని బొందంగ రా దని సలుకుదు రార్యులు పర మమునులు 

ఘన తపో బాహ్యసౌఖ్యములకు విముఖులు నై పుణ్యులు హరిగుణానువాద 

మోదితాత్ములు నగు బుధపాదసేవ 

ననుదినంబును జేసిన నంతమీ (ద 

మోక్షమార్గంబునకును బద్మాతునందు (6 

బట్టువడి యుండు నెప్పుడు పరగ బుద్ధి. 162 
ద RMN, క స మ 

1. _మగుటంజేసియు సంసారమందు( జీత్త (క. డ్. తం.) 



510 

వ. 

cm 

(క్రీమహాఖాగవతమ్మ 

నరేం|దా ! యేను పూర్వంబున భరతుం డను రాజను. సర్వసంగ పరిత్యాగంబు 

సేసి భగవదారాధనంబు నేయుచు మృగంబుతోడి స్నేహంబుకతన మృగంబ 

నై పుట్టియు, నందును హరిభక్తి దస్పకుండ యిపుడు మనుష్యుండనై జన 

సంగంబున శంకితుండ నగుచు మనుష్యసంసర్షంబును బాసి యేకాకినై చరి 

యింపు చున్నవా(డ. నరుండు వృద్దసం నేవం జేసి సంసారమోహంబును బాసి 

హరిధ్యాన కథలచే లబ్దజ్ఞానుం డె పుండరీకాకునిం బూజింపుచుం బరలోకంబును 

బొందు. అని పలికి విప్రండు మతియు ని ట్ల నియె. 163 

అధ్యాయ ములు - ౧6 ౧౯ 

. ధరణీశ + మాయభచేతను దాంట6గారాని పథమున( బెట్టంగ( బడ్డ జీవు( 

డెలమిమై గుణకర్మముల6 జేయుచును లాభ మాశించి తిరి గెడు నర్యుమాడ్కి 
ఫల మపేకింపుచు6. బాయక జీవుండు సంసారగహన సంచారి యగుచు 

ననవరతము నుండు నా మహావనమందు( గామలోభాది తస్కూరులు గూడి 

ధరణి విజితేంద్రియు(డు గాని నరుని( బట్టి 

ధర్మమనియెడి యా మహాధనము నెల్ల 

నరసి గొనిపోవుచుండుదు రనుదినంబు( 

గాన సంసారమందు నాకాంక వలదు. 164 

అరయ6గ సంసారాటవిం, దరలక యీ పుత్ర మిత్ర దారాదు లనం 

*బర (గుచునుండెడు వృకములు, పరువడి వెన్చర్ర బస్సములను భక్షించు వడిజ. 

తరల. మలసి సంసృతి ఘోరకానన మందిరంబుల నెల్లచో. 

ఆం 

'జెల6గి గుల్మలతా తృణాదులచేత గహర మైన ని 

శల నికుంజములందు దుర్జన సంజ్ఞలం గల మక్షీకం 

బుల నిరోధము దమ్ము సోకిన బొందుచుందురు దుర్దశ ౯. 166 

మతియు నీ గృహస్తమార్షంబునం దెల 
(థి Ny ౧ 

విషయములను బొంది విశ్వమెల్ల 

గణ(కతోడ నిట్లు గంధర్య్వునగరంబు . 

గాం దలంచి మిగుల మోద మందు. 167 
టు నోళ్లు లతా తూ అ 

1. తిరుగు బేహారిమాడ్కి (క) 2. బరగెడు మాయావృకములు (క్ర.చ.త.) బరంగు గోమాయ 
వృక ములు (హ) 8. మానవనిదిగిచి (అ) 
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ఆ. మరగి కాననమున( గొజవిదయ్యము గాంచి 

యగ్ని6 గోరి వెంట నరుగుమాడ్కి. 

గాంచనంబు( గోరి కలవారి యిండ్ల సం 

చలను దిరుగు నరు(డు చలనమంది. 168 

అ. బహుకుటుంబి యగుచు బహుధనాపేక్షల 

నెండమావుల6 గని యేయగు మృగము 

కరణి (బేమంజేసి పరువులువాటుచు 

నొక్కచోట నిలువకుందు రెపుడు. 169 

ఆ. మటియు నొక్కచోట మత్తు డై పవన ర 

జోహతాకు( డగుచు. జూపు దప్పి 

దిక్కెలుంగ కొండుదిశ కేగు పురుషుని 

కరణి( దిరుగు నరుండు నరవరెణ్య ! 170 

వ. మజియు నొక్కచోట నులూక యుల్లీ స్వనంబులతోడ సమానంబు లైన శత్రు 

రాజి తిరస్కార వచనంబులకు దుఃఖపడుచు, నొక్కచోట కుధార్దితుం డై 

యపుణ్యవృకంబుల నాశించుమాడ్కి- ( వాపక ర్ములు, (దవ్యహీనులు నగువారి 

నాగశ్రయించుచు, నొక్క-యెడం బిపానాపరుం డై బలహీనం బెన నదికి (6 

జనినరీతి నిహపరదూరు లై న పాషండుల నేవింపుచు, మజియు నొక్క 

(పదేశంబునం దగ్నిచేతం దప్తుం డై నవా(డు దావాగ్నిం జేరి వ్యథ నొందురీతి 

నన్నార్ధి యగుచు దాయాదులం జేరి దుఃఖించుచు, మజియు నొక్కచోట 

పరబాధంజేసి మున్ను గానక రాజ్యాభిలాషం (బాణసఖు లైన పితృ పుత్ర 

(భాతృ జ్యేష్టల నె నను వధియింపుచు, మణశియు కూరులచేతం గొట్టువడి, 

సర్వధనంబును వోనాడి చింతాపరవకుం డై దుఃఖింపుచు నున్నంత, గంధర్వ 

నగర ప్రాయం బై బె న సంసారసుఖంబు అనుభవించి, 'మోదింపుచు, మతియు 

నగారోహణంబు నేయు నరుండు కంటక పాషాణాదులవలనం బాదపీడితుం 

, డగుచు దుఃఖించుచందంబున గృహాశమోచిత మహానుష్టానంబునకు నుష్యక 
మించి,వ్యసనకంటక శర్క-రాపీడితుం డై దుఃఖింపుచు,నొక్కచోటం జఠరాగ్ని 

పీడితుం డై కుటుంబంబుమి (ద నాగ్రహింపుచు, వనంబున నజ గర గృ హీతుం 

డె నిగిర్దం డైన చందంబున రాత్రి గృహాటవియందు నిద్రాపరవశుం డై. 

యెజుంగర యుండుచు, మతీయును వనంబునం దృణచ్చన్న కూపపతితుం 
సస. 

1. నజగరగిశితుండె జీర్ణితుండై. (వ) 
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డగుచు సర్పదమ్హం డైన తెజంగున సంసారి యై దుర్ద్వనులచేత వ్యథిత 
హృదయుం డగుచు, నంధుండై యజ్ఞానాంధకూ పంబునం' బడుచు, నొక్క-యెడ 

జుంటితేనియకు నై మక్షికాబాధ నత్యంత దుఃఖితుం డైన మాడ్కిని సంసార 

కాముండె పరదార (ద్రవ్యాభిలాషి యగుచు, భూపాలకులచేత నె నను, గృహ 
QQ ర్తి 

పతి చెత నై నను, దాడితుం డై నరకంబున6 బడుచుండు. యౌవనంబున సంపా 

దించిన [(ద్రవ్యంబులు పరులచేతం బోనాడిన విధంబున, శీతవాతా ద్యనేక 

(పయాసలబం బె న ధనంబులు వోనాడి, సంసారి, యతి చింతా[క్రాంతుం డె 
టు రు రా 

యుండు. మతియును వనంబున లుబ్బకులు సంసృష్టం బైన యలామిషంబునకు 

నన్యోన్యవె షమ్యంబునం గలహించిన విధంబున సంసృషవ్యవహారి యెయల్బ 
QQ షు (=) యై 

(ద్రవ్యంబులకుం టోరాడుచుండు. ఆని భూపాలునకు విపుండు సంసారాటవి తెఅం 

గొతింగించి వెండియు ని ట్లనియె. 171 

* అల్ఫధను(డు విశ్రమాస్థానముల( దృ_ిం 

దొంద కొరులధనము[6 జబొందలోరి 

యరిగి వారివలన నవమానముల. బోంది 

యధిక మైన దుఃఖ మనుభవించు, 172 

అంత గొంద అల్ల నన్యోన్యవి తాది 

వినిమయమున6 గడు (బవృద్గ మెన 
ధ ౬ 

వై రములను బొంది పోరాట నొందుదు 

రాత్మచింత లేక యనుదినంబు. 1783 

సంసారమార్ష సంచారు( డై యధిక [ప్రయాసంబునను గూర్చు నర్గములను 

విహరింపుచును గొంద తీహలోకఫలముల( గోరి మోక్షంబును గోర కంత. 

జెడిపోవుచుందు రెప్పుడు గాని యందుకు గడపటి మోగంబు( గానలేరు 

మానవంతులు నసమాన శౌర్యులు నగు వారు మిక్కిలి యెన వై రబుద్ద్ధి 

నాహవంబున మడియుదు రంతెకాని 

మోక్షమార్షంబు గానరు మూఢవృ త్తి 

ననుచు సంసార గహన విహార మెల్ల 

'దెలిపి క్రమ్మఅ ననియె ధా(తీసుకుండు. 174 

మజీయుఐ గాలచ[క నియంత్రితు9 డై చ్మక్రాయుధునిం గొల్వక, కాక గృ్యధ 

బక సమాను లైన పాషండులతో సభఖ్యంబునంజేసి వారలచేత వంచితుం డై 

ద్రాహ్మణ కుల ంబునం జేసి (శ్రౌత స్మార్త కర్మానుష్టానపరుం డై. విషయ సుఖం 
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బులందు( దగులంబడి కాలంబుతుద నెజుంగక , శేవృక్షంబులుం బోలె నై హికా 

రంబులయందు6  దృష్థగలిగి, మైథుననిమి_త్తంబు సుత దారాదులయందు 
న్నేహంబు సేయుచు,పథికుండు మాతంగంబులయం౭దు భయంబున దిర్హ నిన్ను 

కూపంబునం బడిన తెజఅంగున, సంసార మృత్యుగజ భయంబున గిరికందర 

(పాయం బైన యజ్ఞానత మంబునం బడుం, గావున మాయచెత సంసారమార్గం 

బెన రాజభావంబు విడిచి, సర్యభూతమె।త్రి గలిగి, జితేం[దియుండ వె జ్లానా 
౬ యు ర ౬ 

సిచే మార్గంబు కడపల6 గనుము, అని పలికిన భూపాలుం డి ట్లనియె. 17 

అక్కట! మానుషజన్మం, ?బెక్కువ మై యుండు నెపు డభేదమతిం బెం 

'సెక్కిన యోగిసమాగమ, మక్కజముగ6 గలిగెనెని యఖిలాత్ములకుకా. 176 

ధరణీసురవర! నీ (శ్రీ, చరణాంబుజ యుగళరేణు సంస్పర్శము నా 
దురితంబు లడణె నింతట, హరిభ_క్రియు మిగుల నాకు నధికం బయ్యెకా.177 

మజీయు వి[ప్రవరులయందు యోగీశ్వారు లవధూత వేషంబునం జరియింపు 

చుందురు.కావున విపులు పిన్నలు పెద్ద లనక యంద తికి నమస్తారంబని స్తుతియిం 

చిన, నా యోగీశ్వరుండును సింధుపతికి. గరుణాన్వితుం డగుచు. ద_త్త్వజ్ఞానం 

బుపదేశించి యా రాజుచెత వందితచరణుం డై, పూర్ణార్హవంబునుం బోలె 

సంపూర్ణ కరుణార సపూరిత స్వాంతుం డై, వసుంధరం జరియింప్పచుండె. సింధు 

భూపతియును సుజన సమాగమంబున లబ్ది త త్వజ్ఞానుం డె దేహాత్మ (భమం. 

బానె. అని పలికి శుకయోగీంద్రుండు పరీకిన్నరేందున కి ట్ల నియె. 178 

అరయ (యగ మకికంబు వినతాత్మజు( గూడంగలేని రీతి సీ 

భరతుని సచ్చరి(త్రములు (ప్రసుతి సేయగ నీ వసుంధరకా 

నరపతు లెల్ల నోపరు మనంబున నై నను నెంచ నింక నా 

భరతుని పుణ్యవర్తనము6 (బస్తుతినేయంగ నాకు శక్యమే? 179 

. నరం(డా! భరతుండు సుత దార రాజ్యాదులను బూర్యకాలంబునంద, విడిచి 

భగవత్సరుం డగుచు, యజ్ఞరూపంబును, ధర్మ స్వరూపంబును, సాంఖ్యయోగం 

బును, [బకృతిపురుష స్వరూపంబు వైన నారాయణునకు నమస్కారం బనుచు 

మృగరూపంబునుం బాసె. అటి భరతుని చరిత్రం బెవ్వరు నెప్పిన, నెవ్వరు 
రు లు 

వినిన, నట్టివారల ౬ బుండరీకాక్షుండు రక్షించు. ఆయు రభివృద్దియు, ధన ధాన్య 

సమృద్దియు నగుచుండ, స్వర్లో పథభో గంబులం బొందుదురు, అని. 180 

ON MN జ 1 

1. వృకంబులుంబోలె (క. చ. ట.) లి. ఎక్కువయెయుండ చాలహితమతితో (క.ట,త.జ.) 
ము, పెక్కువయె (తం. వా.) 

[2] 
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మ. నర దేవాసుర యక్ష రాక్షస మునీంద్ర సుత్య! దివ్యాంబరా 

భరణాలంకృత భ_కృవత్సల! కృపాపారీణ! వైకుంఠ మం 

దిర! బృందావన భాసుర 1పియధరి త్రీనాథ! గోవింద! శ్రీ 

కర! పుణక్యాకర! వాసుదేవ! (త్రిజగత్క-ళ్యాణ! గోపాలకా! 101 

పరమపదవాస! దుష్కృుత, హర! కరుణాకర! మహాత్మ! హతదితిసుత! భా 

సురగోపికా మనోహర!, సరసిజదళనె(త్ర! భ_క్రజననుత గా(శ్రా! 182 

మాలిని. సరస హృదయవాసా! చారు లక్మీవిలాసా! 
భరిత భభచరి(త్రా! భాస్కరాబ్దారినే(త్రా! 

నిరుపమ ఘనగాత్రా! నిర్మల జ్ఞానపా (తా! 

గురుతర భవదూరా గోపికా చిత్తచోరా! 188 

గద్య. ఇది సకల సుకవిజనానందకర చొప్పనామాత్యప్పుత్ర గంగనార్య (ప్రణీతం బై న 

శ్రీ మహాభాగవత పురాణంబునందు (ప్రియ|వ్రతుని సుజ్ఞాన దీక్షయు, (బ్రహ్మ 

దర్శనంబును, ఆన్నీీధాదుల జన్మంబును, ఉత్తమ తామస ర వతుల జన్మంబును, 

(వియ|వతుండు వనంబునకుం జనుటయు, ఆగ్నీ(ధుం డప్సరః స్రీని6 బరి (గహిం 

చుటయు, వర్షాధిపతుల జన్మంబును, ఆగ్నీ(ధుండు. వనంబునకుం జనుటయు, 

నాభిపముఖుల రాజ్యంబును, నాభి యజ్ఞంబును, బుషభుని జన్మంబును, 

బుషభుని రాజ్యాభి షేకంబును, భరతుని జన్మంబును, బుషభుండు తపంబు 

నకుం జనుచు సుతులకు నతుల జ్ఞానం బుపదేశించుటయు, భరతుని పట్టాభిషే 

కంబును, భరతుండు వనంబునకుం జనుటయు, భరతుండు హరిణపోతంబు 

నందు (బీతి జేసి హరిణ గర్భంబున జనించుటయు, మజల వి(పసుతుం డై 

జనించుటయు, వి(పుండు చండికా గృహంబున (బతికి వచ్చుటయు, సింధుపతి 

విప సంవాదంబును, అను కథలుం గల పంచమ స్టాంధంబునందు( (\బథమా 

శ్వాసము సంపూర్ణ ము. 

f ఈ యాళ్వాసాంత పద్యములును గద్యయు తా, ప. _పతులలో లేవు. దీనిని బట్టి పంచమ 

స్కంధము నందలి రెం ండాశ్యాసములును గలిపి ఒకే యాశ్వాసముగా నుండినట్లు భావింపవలను, 



ఓమ్ 

శ్రీమహాభాగవతము 
—@— 

పంచమస్క్క౦0ధము 

ద్వితీయాశ్వాసము 

1(డ్రీకాంతా హృదయ్యప్రయ 1, లోకాలోక ప్రచార ! లోశకేశ్వర ! సు 
శోక భవభయనివారక !, గోకులమందార 1 నందగోపకుమారా | l 

అధ్యాయము - ౧౫ 

(సకల పురాణార్లజ్ఞాన విఖ్యాతుం డగు సూతుం డి ట్ల నియె, వ్ల 
ధిక | గా 

మునులార ! బాదరాయణి, యనఘాత్మకు6 డైన యు త్తరాత్మజునకు స 
ద్వినయో క్రి భరతుచరితము, వినుపింపుచు మతియు నిట్లు వినుపించె. దగకా. క 

పార్టివేం(ద్ర ! యట్లు భరతాత్మజుం డై న 
థి ఉం ర్లు 

సుమతి ధర్మవర నమున( దిరుగ 

నది యెటీంగి దుషు లె న పాషండులు 

దమ మతంబు మిగుల దలంచి పొగడి. 4 

ధరణీవల్లభ ! నిన్నును, నిరతంబును బుద్దదేవునిం గొలిచిన యా 

తెబ(గున( గొలిచెద మని భా, సురమతి బోధించి రపుడు సుమతిం (వీతికా. 5 

. ఇట్లు పాషండటోధితుం డైన సుమతికి (ధ్రువనేనయందు దేవతాజితను 
పుతుండు జనించె. వానికి 'దేవద్యుమ్నుం డను సత్పు.తుం డాసురియం దుద 

యించె. ఆ మ్మహాత్మునకు ధేనుమతియందు( బరమెష్టి జనియించె. అతనికి 

సువర్భలయందు (పతీహుం డనువా(డు సుతుం డయ్యె. అ స్పరమప్పరుమండు 

సకల జనులకు (బహ్మోపడేశంబు నేసి,తాను వదాత్ముండె ,హరిస్మరణనేయుచు 
' ధి యు. | 

యజ్ఞ కరణ నిపుణు లగు పతిహర ర (పసోత ఉద్గాత యను సత్పుుతులం గాంచె. 

ఆ ప్రతిహ ర రకు స్తుతియందు. వ్యామ భూమ నోమక ప్కుత్రద్యయం బుత్పన్నం 
లు. 

1 తాప. (పతులలో లేదు. 



516 శ్రీమహాథాగవ తము 

బయ్య. అందు భూమునకు బుషికు ల్యయందు నుదీథుం డను సుతుండు జనించె. 

అతనికి 'దేవకుల్యయందు( _బసోత గలిగె.ఆ (ప్రసోతకు వరరుత్సయందు విభుం 
డను తనయుం డుద్భవించె. ఆతనికి భారతియందు పృథుషేణుం డుదయించె. 
అతనికి నాకూతియందు న కండు గలిగె. ఆ నక్తునకు రాజర్షి శ్రమం డగు 

గయుం డను మహాకీ రి సంపన్నుం డుదయించేె, 6 

ఆ. *అ గయుండు లీల నఖిలజీవుల( (టోవ( 
దలంచి సాత్విక్కపధాన మెన 

తో న్ా యట్టి మేను దాల్చి యాత్మత త్త్వజ్ఞానుం 
డగుచునుండె హరి నిజాంశమునను. ( 

వ. "(ఇట్టి మహనీయ సుగుణాకరుం డగు గయుని గా థానువర్డ్య నంబు పురావిదు 

లగు మహాత్ములచే నీ తెజంగున నుతింప( బడుచున్నది .సావధాన మనస్తుండ వై 

యాలకింపుము. అని యి ట్ల నియ 8 

= ధర్య్మమార్షంబున ధారుణి జనులను (బేమతో. బోషణ (పేషణోప 

లాలన శాసన లక్షణాదులచేత( బోషింపుచును యజ్ఞములను యజ్ఞ 

పురుషు నీశ్వరు( జిత మున నిల్చి సేవించి స్వాంతమం దున్న యీశ్వరుని( గాంచి 

యఖిలజీవతతికి నానంద మొస(గుచు *నిరభిమానంబున నేల మేలే 

బీఈ 

"తే. సత్యమందు మిగుల సక్సేవయందును 
ధర్మమందు యజ్ఞ కర్మమందు 

గయు(డు వసుధలోన.6 గంజాతుండే కాని 

మానవుండు గాండు మానవేంద్ర ! § 

వ, అట్టి *(మహాపురుష గుణగణ పరి పూర్ద్ణుం డగు) గయునికి (దకక న్యక లగు 

శ్రద్దా మెత్రి దయాదులు దమయంత వచ్చి కోరిక లొసంగ, నతని (ప్రజలకు 

వసుంధర కామధేను వై పితుక, వేదంబులు సకల కామంబుల నిచ్చుచుండ, 

సంగరంబున భంగంబు నొందిన రాజు లప్పనంబు లొప్పనంబు సేయ) విప్రులు 

ధర్మం బాజవపాలు పంచి నిరంతర సోమపానంబును, (శద్దాది కుద్దభ క్రి 

యోగంబునుం గలిగి యొనర్చు యజ్ఞంబుల నింద్రాదిదేవతలు తృపులై 

యజ్ఞఫలంబుల నొసంగ,,బహ్మాది తృణ గుల్మ లతాపర్యంతంబు సకలలోకంబుల 
జ 

1. అటిగ యునివలన (వా) [ఈ వచనము _వాత(పతులలో లేదు. హ.తం.వా. లలో కలదు. 
లు 

మూలములో 9 వ సీసపద్యము తరువాత( గలదు. 2&2. నిరధిమానత మెయి (తం. వా.) 

* తా. ప, (ప్రతులలో లేదు. 



ర్ 1 

వారిని. దృ ప్రిం బొందింపుచు, (భ్రీహరిం దృప్రి. బొంద(జేయుచు, గయుండు 
"పెక్కు కాలంబు రాజ్యంబు నేలె. అట్టి గయునికి (జయంతియందు జి త్రరథ, 

స్వాతి, ఆవరోధను లను మువ్వురు కొడుకులు పుట్టిరి. ఆ చతర థునికి నూ జ 

యందు స(మాట్టును, వానికి "నుల్కయందు మరీచియు, ఆ మేటికి బిందుమశి 
యందు విందుమంతు( డనువా(డును, ఆ విందుముంతునకు *(సరఘ) యందు 

మధువును, మధువునకు (సుమన స్పనుదానియందు) వీర్మవతుండును, ఆ వీర 
(వతునకు భోజయందు మన్యు (ప్రమన్యు లను నిరువురును, నందు మన్యువునకు 
సత్యయందు భువనుండును, నతనికి దోషయందు( ద్వష్టయు, నా త్వష్టకు విరో 

చన యందు విరజుం డనువా(6డును జనించిరి. ఆంత. 10 

ON . ఆ విరజున కుదయించిరి, భూవినుత! *విషాచియందు( బుత్రశతంబు 

న్నావల నొక కన్యకయు, న్నా వేళ సమ స్తజనులు హర్షం బందకా. 1] 

క, ఘనుడు (పియ(వతు వంశం, బునకుం దుద యె విరజుడు భూవిభు వంశం 

బును దా నలంకరించెను, విను మిందావరజు( డైన విష్ణుని మాడ్కికా. 12 

అధ్యాయము — ౧౬ 

క. అని పలికిన శుకయోగిం, గను(గొని యభిమన్యు సుతుడు కడు మోదముతో 

వనజదళాకుని మహిమలు, విని సంతసమంది యనియె వేడుక మజటీయుకా. 18 

వ. మునీంద్రా! సూర్యరశ్మి యెందాకం (బవ ర్తిలు, నక్షత్రయు క్రంబు లైన చంద్ర 

కిరణంబు లెంత మేర దిరుగు,నంతదూరంబు (పియ(వతుని రథనేమి ఘట్టనల చేత 

స _ప్పద్వీపంబులును,స పసము(ద్రంబులు నయ్యె నని పలికితివి,ఆ ద్వీప సము[ద్రం 
బుల పరి మాణంములు సవి_స్తరంబులుగా నెజింగింపుము .గుణమయంబును, స్తూల 

రూపంబును వై న శ్రీహరి. శరీరం బగు నీ లోకంబునందు నిలిపిన చ్ త్తం 

బగుణంబును, ,. సూక్ముంబును, నాత్మజ్యోతియు, (బహ్మంబు వై న వాసుదేవుని 

యందు నిల్చుం గావున, ద్వీ పవర్గాది విసారంబు వినిపింపుము. ఆనిన శుకయోగ్నీం 

(దుండి ట్లనియె. 14 

క. ధరణీవల్ల భ! విను (శ్రీ, హరి మాయాగుణ విభూతు లగు జలనిధులుకా 

బర6గిన దీవులు వర్ష ము, లరయంగా( గొలంది వెట్ట నలవియె! జగతిక౯ా. 15 

ఆ. శెలిసినంతకివట్టు ( దెలిపెద సంక్షేప 

మునను జిత్ర్తగించి వినుము దెలియ 

ననుచు. జెప్ప దొడ గ నభిమన్యుసుతునకు 

ఓనింపుగాను తక మునీం(ద్రు6 డిట్లు. 16 
టట మ 

1. ఉత్కళ (హ.తం.వా.) * తా. ప. (ప్రతులలో లేదు. ౨. జితారిలోక (క.చ.ట ) త. నేను 
(హ. తం. వా.) 4. రమణతోడ బాద రాయణుండు (చ. ట. త. జడ. బ.) 



$18 శ్రీమవోభాగవతము 

= శుకయోగివరుం డుపదేశరూపముగాం దెలుపు భూగోళన్వరూపొది నిర్ణయము :--- 

వ, నరెం(దా! జంబూ ద్వీసంబు భూపద్మంబునకు మధ్య(ప్రదేశంబున అక్షయోజనం 

en 

బుల వెడల్పు, నంతియ నిడుపునుం గలిగి,క మలప[త్రంబునుం బోలె వ రులాకారం 

బై (నవసహ్మస్రయోజన పరిమితాయామంబు గల) నవవర్ల ౦బులు నష్టమర్యా 
ర్లు ర్న రం 

. దాగిరులునుం గలిగి విభ క్రం బె యుండు. ఆందు మధ్యమవర్ష ౦ బవిలావృత వర్షం 

._ బగు. అందు మధ్య[పదేశంబున సువర మయం బె. L7 
ణ యా 

భూపద్మమునకు మేరువు, దీపించుచు( గరి కాకృతిని బెం పగుచుం 

(దాపె కులగిరిరాజుగం జూపట్లుసు సురగణాళి చోద్యం బందకా. 18 
త. లట ల 

మజియును ద న్మేరుగిరి లకయోజనోన్నత మగుచుండి యా “నడిమిదళము 

విదిత మై పదియాబు వేల యోజనములు 'నంతియ పాంతు నె యతిశ యిల్లు 

నా మీ(ద విసార మరయ ముప్పది రెండు వేల యోజనముల వెలసియుండు 

నా గిరి కు_త్తరంబందు నీల శ్వేత శ్చాంగపర్య్యత ములు నింగిముట్టి 

. యుండు రెండువేలయోజనంబుల దాం. 

బజపు గలిగి పూర్ణ పశ్చిమాయ 

తంబు దక్షిణో త్తరంబును విసార 
మగుచు మిగుల రమ్య మె నరేంద! [9 మై 

ఇట్లు పూర్వూపశ్చిమంబుల లవణసాగరాంతంబు లై యున్న సీమా పర్వ్యతంబుల 

యందు నీల శ్వేత శృంగవ త్పర్వతంబులు నిడివిని! యథా(క్రమంబున దశ మాంశ 

న్యూన(పమాణ యోజనములు గలవిగా నుండు. వీని మధ్య(పదేశంబున రమ్యక, 

హీరణ్యయ,కురువర్ష ౦బు లను నామంబులు గల వర్ష ౦బులుండు.వానివిస్తారంబులు 

నవస హ్మ పయోజనంబులుగలిగి, లవణసము[ద్రాంతంబులై (క మంబున సలాది 

సర్వత దీర్గ పరిమా ణంబుల నుండు. ఇలా వృత వర్ష ంబునకు దక్షిణంబున నిషధ 

హేమకూట హిమవత్పర్వతంబు లను సీమా సర్వుతంబులును,బూర్వపశ్చిమంబులు 

నిడుపును,దకిణో త్రరంబులు విశాలంబును నగుచు,నా నీలాది పర్వతంబులతీరున 

నుండు.ఆ గిరుల మధ్య(పదేశంబున కింపురుషవర్ష హరివర్ష భారత వర్ష ౦బు లను 

సామంబులు గల వర్ష ంబు లుండు. ఆ యిలావృత వర్ష ంబునకు ( బశ్చిమంబున 

మాల్యవత్పర్వతంబును, బూర్వభాగంబున గంధమాదనంబును, సీమాపర్వతం 

బులు.పూర్వ పశ్చిమంబులు నిడుప్పను, దకిణో తరంబులు విశాలంబులు నగుచు నీల 

రర ద జ 

1. నడిమియిమ్ము (క.బ.) 1ఉ త్తరో త్తరో దళాంశా దధికాం శేన దై ర్థ్యవీవప్రూసంతి”(16-7) 



పర్వత నిషధ పర్వతంబులం గదిసి,దిసహ(సయోజనంబుల విసారం బె యుండు 
ల! యం 

మాల్య వత్సర్యతంబు సశ్చిమసము (ద్రాంతంబై కేతుమాలవర బును,గంధమాచన 
= 

పర్వతంబునకు ( బూర కభాగంబున సము[ద్రాంతం బగుచు భ(దాశష వర్ష ంబును, | ర్న 
మెరువునకుం దూర్చున మందర పర్వతంబును,ద కిణంబున మేరుమందరసర్యతంబు 
లును, బకవటణి పార్ళ ంబుల నుత రమునం గుముదపర్వతంబులను నామంబులు 

గలిగి, యయుతయోజ నోన్నతంబు లై మేరునగం బను మధ్యాన్నత *(మేధి 

_స్తంభంబునకుం జతుర్ముఖంబుల (హస్వ స ంభంబులను బోలియుండు. నా చతుః 

_స్సంభంబులయందును పర్వతశిఖర ౦బుల వెలుగొందు కేతువులునుంబోలె చూత 

జంబూ కదంబ న్య(గోధంబు లను వృక్షరాజంబులు , (కమంబున నొండొంటికి 

నెకాద శశతయోజనాయతంబును, నంతియవిసారంబునుం గలిగియుండు. మజియు 

నా పర్వతశిఖరంబుల 6 (గమంబునం బయోమధ్వికురస మృష్టజలంబులం గలిగి, 

శతయోజన విసారంబు లైన సరోవరంబులు తేజరిల్లు. అందు సుస్నాతు లగు 

వారలకు యోగే శ్వర్యంబులు స్వభావంబునం గలుగు. మతియు నందన చె త 
యై 

రధ వె (భాబిక సర్వతోభ (ద్రంబు లను నామంబులంగల 'దేవోద్యానంబు లాపర్వత 
రా 

శిఖరంబుల వెలు(గెందుచుండు. అందు దేవతాగణంబులు దేవాంగనలం గూడి 

గంధర్వుల గీతనృత్యంబులు గనుంగొనుచు విహరింతురు. 20 

ఉ. మందరపర్వతంబు తుది మామిడిపం గ్రమృతోపమాన మై 
మందరళె ల 'శృంగక సమానము లె గిరిమీంద రాల మా 

QQ QQ 

కంద ఫలామృతంబు గల(గంబడీ జాణి మహా(పవాహ మె 

యం దరుణోద నామమున నద్భుత మె విలసిల్లు నెంతతయుకా. 21 

చ. కడు మధురంబునకా సురభిగంధముచే నరుణ(ప్రకౌశ తకా 

వడిగొని మందరాచలము వంతల చెంతల జాతీ యంతలో. 

దొడి తొడి నా యిలావృతము( దో(చుచు వింతగ బూర్యవాహి యె 

నడుచు దరంగసంతతుల నందజి నచ్చట( జేయు ధన్యులకా. 22 

ఆ. ఆ నదీజలంబు కిలాడిన యచ్చటి 

యందికానుచరుల యంగగంధ 

మంది పవను6 డంత మనుజెశ ! పదియోజ 

నములు సుట్టు పరిమశముల నింపు. 

మప ప టట మ 
i 

* తా. ప. (ప్రతులలో లేడు. 1. శృంగ ముల మానము౯₹ (ట.త.జ.) బి. ఆదరు (తం.వా.) 

నడ చుతరంగలకా నురగణంబుల ధన్యుల జేయుచుండగ౯/క.ద-) రీ... అ. ఆనిన వారలు సుఖులు చటుల 

పుణ్య శుభము వృద్దినాంది దివ్యగంధ మందంద శతయోజనముల బరిమళించు రమణతొడ (క.త.ద.బ.) 



శీ20 భీమవాభాగవతము 

ఆ. మేరుమందరముల మీద జంబూఫలం 

బులు మహాగజోపములుగ (వాలి 

యవిసి యంత6ద దసామృతం బల న 
ne) 

య న్ముహానగంబులందు (6 టబెౌడమి. 24 

Ur a అనుపమ మగు జంబూనది, యను పేరను వెలసి లీల నరుగుచు నంతం 

ఘనత నిలావృతవర్గ ము, పనుపడ( దడుపుచును ధరణి (బవహించు6 దగకా, 

ఉ. ఆ నదినీట( దోంగి "పద వ్ యటు మృ ళ్త తనిలార్క సంగతికా 

బూని కడుకా విపాకమున( బొందుచు శుద్ద సువర్ణ 2జ్లాత్రి జాం 

బూనదనామ మొంది సురముఖ్యుల కెల్లను భూషణార్త, మె 

మానుగ వన్నె మించి కడు మంచిది మె విలసిల్లు నెంతయుజా. 26 

వ. మజియు సుపార్శ్య నగా(గంబునందు ( *(బంచవ్యామ పరీణాహ బంధురంబు) 

శిత 

ఇష్ట 

లగు ,నైదు మధుధారా (ప్రవాహంబులు పంచముఖంబుల వెడలి, సుపార్య నగ 

శృంగంబులం బడి,యిలావృతవర్ల ౦బు పశ్చిమభాగంబు 6 దడుపుచుం బవహించు. 
ష క్ 

ఆ తేనియ యనుభవించువారల ముఖమారుత సుగంధంబు శతయోజన పర్యం 
తంబు పరిమళించు. 27 

. 1కుముదపర్వత శిఖాగమున నుత్సన్న మె మె కనుపట్టు వటతరు సూంధములను 

సుదయించునట్టి పయో దధి ఘృత మధు సెడ విశిషాన్నంబు లొడిక మైన 

యంబర శయ్యాస నాభరణాది వస్తువులు గోరికలు దీర్చుచును గుమువ 

పర్వతాగ్రంబున( బడి యిలావృత వర్ద మున జనులకు నెల్ల భోగ్యములను 

వదల కొస(గు వారి వళిపలితంబులు 

కదల (గు స్వేద గంధములును బాయు 

మరణభయము ముదిమి బొరయ దెన్న(డును శీ 

తోష్షబాధ చెందకుండు నధిప ! 28 

దేవడానవులును దివ్యమునీం (ద గం 

ధర్వులాదిగాంగ6 దగిలి యా(శ 

యించియుందు రా గిరీయద్రమూలమునందు 

హ ర్షమంది ఘన ఏిహిరలీల. 29 

1. పదున దగు మృ త్రికలర్మ్య_ సంస్పృళకా(డ) పదనందిన మేదినినర్క(బ) 2. కాంతి/క.చ. 
ట. డే. ద.) * తా. ప. (ప్రతులలో లేదు. + కుముద నిరూఢో య శృతవల్కోనామ వట స్తస్య 
స్కంధేభో నీచీనాః పయోదధీ ఘృతమధు గుడాన్నా ద్యంబర శయ్యాసనాభరణోదయ స్సర్వ ఏవ 

కామదుఘా నదాః (16-19) 8. తొలుగుదుష్ట (హ) 
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వ, నరేంద్రా! [మేరునగేం(ద్రంబునకు ( బూర్యుభాగంబున జఠర చేవకూటంబులుC 

బశ్చిమంబునం బవనపారియా (త్రంబులు నను పర్వతంబులు నాలుగు, నొండొంటికి 

దకీణో త్తరంబుల నష్టాదశసహ(స్ర యోజనంబుల నిడుపును, బూర్వ పశ్చిమంబుల 
ద్విసహ స్రయోజనంబుల వెడల్పును నగుచు దక్షిణంబున6 గ్రైలాస కరవీరంబు 

లును, ఉత్తరంబున. (ద్రిశృ్ళంగ మకరంబులును నను నామంబులుగల దడీణో త్తర 

పర్వతంబులు నాలుగును, బూర్వపశ్చిమంబుల నషాదశసహ(స్ర యోజనంబుల 

నిడుపును, దక్షిణో త్తరంబుల ద్విసహ[సయోజనంబుల వెడల్పును నగుచు,నగ్ని 

పురుషునకుం (దిద&ీణం బగుచున్న పరి స్తరణంబుల చందంబున మేరువునకుం 

ద్రైదక్షీణంబుగా నష్టనగంబులు నిలిచియుండు. మేరుశిఖరంబున దశసహస్రయోజ 

నంబుల నిడుపు, నంతియ వినారంబు నగుచు సువర్షమయం బైన _బ్రహ్మపురంబు. 

తేజరిల్లుచుండు. అ పట్టణంబునకు నష్టదిక్కు.లయందును లోకపాలుర పురంబు 

లుండు. శ్ర] 

అధ్యాంయయు — ౧8 

క పరమేష్షి పట్టణంబున హరి మున్ను |క్రినిక్రమణము లందన్ సర్వే 

శర చరణా(గనభాహతి( బరువడి నూర్జ్వాండ మంత6 బగిలె నరేం|దా! 81 

చ, ఇట్లు చరణ నఖస్పర్శంజేసి భేదింపంబడ్త యూర్ల్వకటాహ వివరంబువలన నంతః 

(పవేశంబు సేయుచున్న. బాహ్యజలధార శ్రీహరి పాదస్పర్శం జేయుచుం 
జనుదెంచి, సకలలోక జనంబుల దురితంబులు వాపుచు 'భగవత్సది యను పేరం 

దేజరిల్లు. దీర్చ కాలంబు స్వర్గంబున విహరింపుచు విష్ణుపదంబున ను త్తానపాద 

పుతుండునుం, బరమభాగవతుండు నై న (ధువుండు తనకులదేవతమెన శ్రీహరి 
Q యై 

పాదోదకంబు (ప్రతిదినంబును భ కి యోగంబున నిమీలితనే(త్రుం డె, యానంద 

బాషంబుల రోమాంచిత గా [తుం a యత్యాదరంబున నేడును శిరంబున 

ధరియింపుచు నున్నవా(డు. అతనికి నదోభాగంబున నుండు మండలాధిపతు 

లెన స పర్షలును హరి పాదోదక (ప్రభావంబు నెజింగి (తాము పొందు 
వ్. అథి ర్న 

తపస్సిద్ధి యాకాశ గంగాజలంబుల స్నాతు లగుటయే యని సర్వభూతాంతర్యామి 

యగు నీశ్వరునియందు భక్తి సలిపి, యితర పదార్థా పేక్ష సేయక మోక్షెర్టి 

ము కి మార్గంబు బహుమానంబు నసేయుతెజంగున బహుమాన యు కంబుగా 6 

దమ జటాజూటంబులయందు నే(డును ధరియింపుచుండుదురు. 32 

+ కరంగ కరర కుసుంభ వే కరకత (త్రికూట శిశిర పతంగ రుచక నిషధ శితివాస కపిల 

) శంభాదురలె న పర్యతంబులు మేరుపర్యత కర్ణిక కు( గేసరంబుఖె పరివేష్టించి యుండు. (తం, వా. 

1. భగవత్సాది (హ, తం. వా.) 
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సీ అంత నసంఖ్యంబు లన దివ్యవిమాన సంకులంబులను విశాల మెన 
Qe QQ 

దేవమార్గంబున దిగివచ్చి చంద్రముడలము6 దోంచుచు మేరునగ శిభా( 

మునను నా (బహ్మ దేవుని పట్టణమునకు వచ్చి యందుల6 జతుర్వారములను 
౯9 ? యు 

_వరుసతో దీర్చ (ప్రవాహంబు లగుచును (బ్రవహించి యమల్యప్రభావములను 

* నరుగు లవణసాగరాంతంబులుగ నాల్గు 

'మోములందు 7నాల్లునామములను 

దన్ను( గన్నవారి€ దనవారి( దోంగిన 

వారి కెల్ల నమృతవారి యగుచు. 99 

అందు సీత యనుపేర వినుతి నొందిన య మహానదీ (ప్రవాహంబు (బ్రహ్మసదన 

పూర్వుద్వారంబున వెడలి, కేసరావలయంబుం దడుపుచు గంధమాదనాదికిం 

జని, భ(ద్రాశ్వవర్గంబుం బొాలనంబు సేయుచు( బూర్య లవణసాగరంబునం 

(బవేశించు. చతు వనుపేర. దేజరిల్లైడు దిర్హ్శపవాహంబు పశ్చిమద్వార ౦బున 

వెడలి, మాల్యవత్పర్వతంబునం బడి, కేతుమాలవర్షంబు, బవిత్రంబు నేయుచు( 

బశ్చిమ లవణార్హవంబునం గలయు. భద్ర యనుపేర వెలు(గొందిన యతుల 

[ప్రవాహం బుత్తరద్వారంబున వెడలి, కుముద నీల శ్వేతాఖ్య పర ఇత శిఖరంబుల 

(గమంబున((బవహింపుచు శృంగనగంబునక్టుం జని,మానసో_తరంబులగు కురు 

భూముల. బవి[త్రంబు సేయు చు నుత్తర లవణసాగరంబు.6 జేరు. అలకనంద యని 

(పథ్యాతిగాంచిన య మ్మహానది (పవాహంబు (బహ్మసదన దకీణదాషర ంబున 

వెలి, యత్యంత దుర్గమంబు ల్ న భూధరంబుల( గడచి, పామకూట హిమ 

కూట నగరంబుల ను త్తరించి, యతి వేగంబున( *(గర్మక్షేత్రం) బగు భారత 

వర్ష ౦బు( బావనంబు సేయుచు దక్షిణ లవణాంబుధిం గలయు. 84 

జగతిలో మేరు వాది గ బర్యతములకు(బు(తిక లె నటి పుణ్యతీర్ల 
౬_ ఈ థి 

ములు వేలసంఖ్యలు గలవు జంబూ దీప మందు భారత వర్ష మరయ6 గర్మ 

భూమి; తక్కినవర్ష ముల దివంబుననుండి భువికి వచ్చినవారు పుణ్యశేష 

ములు భజింపుచు నుం[డు భూస్యర్ల మన(దగు నా వరమున నుండునటి వార 
_ Pa ల ) 

. అయుతసంఖ్య వత్సరాయువు అయుత మా 

తంగబలులు దేవతాసమాను 

లతుల వ(జదేహు లధిక [వమోదితు 

ల(పమ త్తు లార్యు లనఘు లధిప! ఫస్ 
లె డు ఆం అ rT wre అ ఆ లల ఆ ఆ _ ge | 

ft “చతుర్భిర్నామభి శ్చతుర్తిశ మభిస్యంచంళి, నదనదీ పతిమేవాభి విశతి సీతాఒలక నందా 

చతుర్భదేతి” (మూలము 17-6) 
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వ 

em 

మశియును సురతసుశానందంబున మోక్షంబు నై ననుం గ కొనక ₹సకృ 

శర్పసూతు వగుచు ననవరతంబును (దేతాయుగకాలంబునుం గలిగి (వర్తి రింతురు. 

ఈ యష్షవర్ష ంబుఐయందును దేవఠాగణంబులు తమ భృత్యవర్షంబు లఅతు3ప 

దారంబులు చేయుచుండ, నెల్ల బుతువులయ దుం గినలయకుసుము ఫల భరితంబు 

లైన శ అతాదుల శోభితంబు లగు వనంబుల౦ గల వర్ష నిధి గిరి దోణులయందును, 

గమలామోదితంబు లగు రాజహంస కలహంసలు గల సరోవరంబులయందును 

జలకుకు్క్కుట కారండవ సారస వినోదంబులు గలిగి, మ త్రాళి రుంకృతి మనోహ 

రంబు లై నానావిధంబు లైన కొలంకులయందును దేవాంగనల కామో దేక 

జంబు వైన విలాస లీలా విలోకనంబులం దివియంబడిన మనోదృష్టులు గల దేవ 

గణ ౨బులు విచ్శితవినోదంబులం దగిలి యిచ్చావిహారంబులు సలు పుచుండుదుర్లు. 96 

ఠః నవవర్ష ంబులయం, దా నారాయణు(డు వచ్చి యనవరతము లో 

కౌన్ముగహమునకై ను, జ్ఞానం వీ(దలణచి లీల6 జరియించు6 దగకా, 87 

వసుధ నిలావృత వర్షాధిపతి యైన పుర హరుం డా వర్ష ము న వనంబు 

- నందు నుండుటకు సా యంబికా శాపవశంబున నా వనస్థలమునందు 

నెవ్వరు వచ్చిన నింతు లై యుందు రా వనమందు ( బార్వతి యనుదినంబు 

నంగనాజన సహన సార్చుదంబుల తోడ నసమలోచను6 గొల్బు నతులభ కి 

*నట్టి శివుని6 గోరి యా యిలావృతవర్ష 

మున జరించు జనులు మోదమునను 

గదిసి త (త్రకాళశకము లైన మం[త్ర తం 
[తముల6౬ బూజం జేసి తల(తు రెపుడు. 38 

అధ్యాయ యు౧ర౮ 

. భ(దాశ్ష వర్ష మందుల, 'భ(ద|శవు( డనెడి "పేర ఐర6గుచు6 దవనీ 

యా(దిసమ ధి రుం డగుచు స, ము(ద్రాంతం బైన జగతి వొలుపుగ నేలుకా. 
(SHE 

ఆ నరవరునకు( [బియతము( డైన హయ।(గీవభూ_ర్తి ననవరతంబుకా 

ధ్యాన సోోత జపాను, షానాదుల( జేసి సజను లంతకా, 40 
0 © జ 

1 “వికగర్భు కళ్యతాణాంి” (17-18) 

“ఎకవర్ద శషే ఆయకషి ధృత ఏకో గర్భోయెః తాదృళాని కళ కాణి యేషాం” (వ్యా) 

%* “హి _పతిలో, అధోభాగమున ఈ (క్రింది వాక్య మున్నది. 

ఈ ఘట్టము. మొదలుకొని యృయా వర్షములయందు వర్షాధిదేవతల నారాధించెడు వారలుపాసిం 

చెడు మం్యత్రములాం్యధ్రంబున విడువంబడియున్నవి. వానిని సంస్కృత భాగవత ము(జూచి తెలిసికోవలెను. 
* “భదవాశామ ధర్మసుతఃి” (18-1) 
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ల, 

em 

శ్రీమహాఖా గవత్రమ్ను 

త [త్రకాశకృ (శత్రధాన మంత్రార్ణ సం 

సిద్ది జేసి ము క్రి( జెంది రపు 

డట్టి వర్షమందు నా హయ (।గీవుని( 

దలంచి కొలీచి మిగుల ధన్యులగుచు. (1 

. హరి వర పతి యెన నరహరి ననిశంబు నందున్న జనులు మహాత్ములళై న 
ల ౬ Q__ 

'దెత్య దానవకులో తములు (పహ్లాదాది “వృద్దుల గూడి సం[పీతితోడ 

సుస్నాతు లె భక్తి ( జూపుచునుందురు రమ్య దుకూలాంబరములు దాల్చి 

త (త్రకాశక మం(త్ర తంత్ర జప సో పాఠక ధ్యాన తపః (ప్రధాన 

మెన సత్పూజలను జేసి యచలబుది 
ర్తి 0 

(శ్రీనృసింహుని. జేరి పూజించి యతని 
కరుణ నొందుచు నతుల (పకాశు లగుచు 

భుక్తిము కుల. గె కొండ్రు భూపవర్య! 42 

మజియు( గేతుమాలవర్ష ంబునందు భగవంతుండు (శ్రీ దేవికి సంతోషంబు నొసంగు 

టకు. గామదేవరూపంబున నుండు. అ మ్మహాపురుషని యస్త్ర తేజః (ప్రకాశం 
బున6 (బజాపతిిదుహిత లగు రా(త్ర్యధిదేవతల గర్భంబులు సంవత్సరాంతంబున 

నిర్తీవంబు లై (స్రవించు. ఆ కామదేవుండును దన గతివిలాస లీలావలోక న సుందర 

(భూమండల సుభగవదనార వింద కాంతులంజేసి (శ్రీరమా దేవిని రమియింపం 

జేయు. భగవన్మాయారూపిణి యగు (శ్రీదేవియు.(, (బజాపతి పుత్రికలును, 
బు్యతులునై న *రాత్రింబగళ్ళం గూడి,కామ దేవ సోతపాఠక పూజా ధ్యానాదుల౦ 

బూజింపుచుండునంత. 49 

- విమలమతి( జిత్తగింపుము, రమణీయంబై న విమల రమ్యక మను వ 

ర్లమునకు నధిదేవత దా, నమరంగా మత్స్యరూపమగు హరి దల పకా. 44 

అట్టి వర్ష మునకు నధిపతి యగుచున్న 
మనువు పుత్ర పౌత్ర మంత్రివరుల. 

గూడి మత్స్యమెన కుంభినీధరు ( జిత్త 

మతుల భక్తియుక్తి హత్త6 గొలుచు, 45 

కన యు న సఖ dS నట జ స మ. 

1. పెదల ( వ -హంబ.) ౨. దుహితలునునగు అహో రా(తాద్యధివతుల గర్భంబులు (కండ. 

ఫ్ర a గ్ర క్త OQ & x 
క D 

గ్గ 
బం గ్ర 
(a (a) | 



పంచమ స్కంధము 

ఆ, 

రిక 

త (త్రకాశకృ్ళ (త్రధానమంత్ర సో|త్ర 
ములను ధర్మకర్మములను హోమ 
ములను జనులు సేసి పుణ్యు లై భుక్తిము 

కలను బొందుచుందు రెలమితోడ. 

= వినుము హిరణ్మయవర్షం, బునకుం గూర్మావతారమును దాల్చిన యా 
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46 

వనజోదరు( డధిదేవత, యనఘు(డు పితృపతి మహాత్ము6 డర్యము(డు నృపా! 

ఆ వర్ష మందు నర్యము(, డావర్ష జనంబు( గూడి హరి జిత్తములో 

భావించి సం సవంబులు, గావింపుచు ేభుకి ముక్తి గాంచు6 గడంకకా. 

అధ్యాయము ౧౯ 

[ఉత్తర కురుభూములకును, హత్తుకొని వరాహదేహు( డధిపతియైనకా 

సత్తుగ భూసతి యతనికా, జిత ములో నిలిపి పూజసేయుచునుండుళా. 

అరయ (గ సీతాలక్షుణ, పరివృతు( దై వచ్చి రామభద్రు(డు గడీమిం 

బర(6గు నధిదేవతగ.6 గిం, పురుష మహావర్ష మునకు భూపవరేణ్యా ! 

అట్టి రామభ దు నంజనీసుతు(డు కిం 

పురుషగణము( గూడి పూజచేసి 

త (త్చకాళక (ప్రధానమం(త్ర స్తోత్ర 

పఠనములను దగ నుపాస్పి నేయు. 

భారత వర్షాధిపతి యగు బదరికా(శ్రమమున నున్న నారాయణుండు 

భూనాథ 1 యా మహాత్ముని నారదాదుల భారత వర్ష ౦బు (పజలు( (బేమ. 

48 

49 

50 

రీ! 

దాయక చేరి యుపాస్తి సేయుచు సాంఖ్య యోగంబు నుపదేశ ముచితవృత్త 

నంది యందును గృతార్డు లై యట్టి నారాయణ దేవు నారాధనంబు 

ఆ, చేసి యాత్మ. జాల. బింతించిత [(త్రుకా 

శకము లైన మం[త్రసం _స్తవముల. 

బూజ( జేసి ముకి బౌందుచు నుండుదు 

రచల మెన భక్తి ననుదినంబు, 

1. గాంతురతని కై వల్యంబున్ (హ) 

+ ఈ పద్యము (వా) లో లేదు. దీని తరువాత 

క. ఆ వర్ష మందులను _బజ, లా విపుల వరాహమూర్రి నవవరతంబున్ 

సేవించి కొలిచి సంస్తుతి6 గావించుచు( గాంతు రంత. గె వల్యంబున్. 

అను పద్యము (తం. వా.) లలో గలదు. మూలమునను గలదు. 

D2 
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. భారత వర్షమునందుల, సారాంశము లె న పుణ్య శె లంబులు గం 
య షు ర 

ఫీర [పవాహములు గల, వారయ నెజింగింతు వాని నవనీనాథా ! రిస 

మలయపర్వతమును, మంగళ ప్రస్టమును మైనాక ంబును, (దికూటంబును, బుషభ 

పర్వత ఒబును, గూటరమును, గోల్ల మును, స సహ్యాపర్వతంబుసు, వేదగిరియును, 

బుష్యమూక పర్వతమును, (శ్రీతై లంబును, వేంకటా(దియును, మహం(దం 

బును,వారి ధరంబును, వింధ్య పర్జత ంబును, శు క్రి మత్సర్వతంబును, బుక్షగిరియ 6, 

బారియా(త్రంబును, [దోణపర్వతంబును, జి(త్రకూటంబును, గోవర్గనా(ద్రియును, 

౩ వతకంబును,గుకుంభంబును, నీలగిరియు (, గాకముఖంబును, నిం(దకీలంబును, 

రామగిరియు నాదిగా6 గల పుణ్యపర్వతంబు లనకంబులు గలవు. ఆ పర్వత 

పుత్రిక లైన చంద్రపటయు (. దాామప న్రియు, నవటోదయు (6 గృతమాలయు, 

వె హాయసియు(6* గావేరియు, వేణియు(, బయస్వినియు ౧బయోదయు, శర్కరా 

వర్తయు., దుంగభ(దయుం గృష్ట వేణియు, భీమరథియు(, గోదావరియు, 

నిర్వింధ్యయు (౧ బయోప్టయు(, దాపియు, రవానదియు ,శిలానదియు ,సుర సయు 6, 

జర్మణకితీయు, వేదస్కృతియు, బుషికుల్యయు(, [ద్రిసమయు., గౌశికియు, 

మందాకినియు, యమునయు, సరస్వతియు, దృషద్యతియు, గోమతియు, 

సరయువును, భోగవతియు, సుషమయు, శతద్రువును, జంద్రభాగయు6 

మరుద్భృథయు, విత స్తయు, నసిక్నియు, విశ్వయు, నను సీ మహానదులును, 
నర్మద, సింధువు, ళోణ యను నదంబులును నయిన మహా(పవాహంబు లీ 

భారత వర్ష ంబునం గలవు. అందు సుస్నాతు లె లెన మానవులు ము క్తి ౦ జెందుదురు. 

మజీయ సీ భారత వర్ష ంబున జన్మించిన పురుషులు కేసు క్ష రోహిత కృష్ణవ ర్ల 

రూపంబు లగు త్రవిధకర్మంబులం జేసి (క మంబుగ దేవ మనుష్య నరక గతు లను 

(త్రివిధగతుల( బౌందుదురు, వినుము. రాగద్వెషాది శూన్యు(డును (నవాజ్మానస 

గోచరు(డును, ననాధారుండు నగు శ్రీవాసుదేవమూ రి యందు. జిత్తంబు నిలిపి 

భ క్రియోగంబున నారాధించెడు మహాత్ము అవిద్యా (గంథినహనంబు గావించుటం 

జేసి పరమభాగవతో త ములు హొందెడు నుత మగతినిం జెందుదురు. కావున 

భారత వర్ష ౦బు మిగుల లనుతవ మం బని) మవ పురుషు లిట్లు స్తుతింపు చుండుదురు. 

| 

భారత వర్ష జంతువుల భాగ్యము లేమని చెప్పవచ్చు ! నీ 

భారతవర్ష మందు హరి పల్మణజు బుట్టుచు జీవకోటికిం 

పిరతతోడ( డత మపచేశము నే నెయుచు( జెల్మిసేయుచు 

న్నారయ బాఎధవాకృతి( గృతార్జుల జేయుచునుండు నెంతయుకా. 55 
రుం రం టం యల తా టు క్ 

1. సాత్తికరాజనతామన (జ) * లా. ప. పతులలో లేదు. 



పంచమ స్కంధము B2T 

క్, 

రిల 

తన జన్మకర్మములనుం, గొనియా డెడివారి కెల్ల (6 గోరిన వెల్ల కా 

దనియ6గ నొస6గుచు మోక్షం, బనయము( గృపనేయు. గృముం డవనీనా థా! 

ఇట్లు భారతవర్ష ౦బునందుల జనంబులక నెద్దియు నసాధ్యంబు లేదు. నారాయణ 

స్మరణంబు సకల దురితంబుల నడంచు. తన్నామస్మరణ రహితంబులె న యజ 
ర్త జః 

తపో దానాదులు దురితంబుల నడంపలేవు, (బహ్మకల్పాంతంబు (బతికెడి 

యితర స్తానంబునం బునరన్మభయంబున భీతిలుచు సుండుటకన్న, భారతవర ౦బు 
ణ్ జ ౧౧ య 

నందు కణమా(త్రంబు మనంబున సర్వసంగ పరిత్యాగంబు చేసిన పురుష శ్రేప్టు నకు 

మన్నారాయణ పద(పా పి యతిసులభంబుగ సంభవించు. కావున నట్టి 

త్రమ మగు నీ భారతవర్షంబె కోరుచుండుదురు. మటియు నెక్కడ 
కుంఠుని కథావాసన లేకుండు, నే దేశంబున సత్పురుషు లై న పరమభాగ 

వతులు లేకుండుదు, రే భూమిని యజ్లేశ్వరుని మహోత్సవంబులు లేకయుండు 
నది సురేందలోకం బె న నుండం దగదు. జ్లానానుషాన |ద్రవ్య కలాపంబుచేత 

a ఇ 0 
మనుష్యజాతిం బొంది, తపంబున ము కిం బొందకుండెనేని, మృగంబుల మాడ్కి- 

నతండు దనకుం దానె బంధనంబు నొందు. భారత వర్ష ౦బు నందు (బజలచేత 

గ్రద్దాయు క్రంబుగా ననుష్టింపంబడ్డ యజ్ఞంబులయందు వేల్వంబడ్గ హవిస్సులను 

బెక్కు.నామంబులం బుండరీకాకుం డంది,తనమీ ది భ_కి యధికంబుగా( జేయు. 

అటి భారతవర ౦బునందలి (పజల మీ౯దం గరుణించి (సర్వేశ్వరుం) డిహ పర 
టబ ల 

సౌఖ్యంబుల నొస(గుచుండు. జంబూద్వీపంబున సగరాత్మజు లశ్వ మేధా శ్వంబు 

౧౫ ర ఈ 

న్వేషింప( బూని భూఖననంబు సేయుటంజేసి స్వర్ల్ష్యపస్ల, చం(ద్రశుక్ష 9 
ధా థి దా 

ఆవర్తన, రమణక, మందేహారుణ, పాంచజన్య, సింహళ, లంక లను నెనిమిది 

యుపద్వీపంబులు గలిగె. ర్? 

అధ్యాయము = ౨౦ 

* లక్షయోజనముల లవణాబ్టి పరివృత మగుచు జంబూ ద్వీప మతిశయిల్లు 

విను రెండులక్షలు వి_స్తృతముగను బ్ర కద్వీప మిక్లుర సాబ్ది చేత 

నావృత మె యుండు నారూఢముగ నందు వృకంబు పక్షంబు విదితముగను 

దనరు నా ద్వీపంబు తరునామ మహిమచే మిగుల( బ్దికం బన మించి రహిని 

నందు సంచరించునట్రవార ల కగ్ని 

దేవుళ డమరు నాదిదేవతయు (గ 

నందులోన నా (పియ(వత సుతు. డగు 

నిధ్మజిహ్వు( డను మహీవరుండు. 58 
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నరేం(దా! యో యిధ్మజిహ్వుం డౌ ప్రక్షద్విపంబు నేడు వర్ష ంబులుగ విభజించి 

యందు నా వర్ష నామధారులు గా నుండు తన పు[తు లగు శివ, యశస్య, 

సుభద్ర, శాంత, క్షేమ, అభయ, అమృతు లనియెడు నేడుగుర నేడువర్ష ౦బుల 

కొదిపతులం గావించి, తసంబునకుం జనియె. ఆ వర్ష ంబులయందు మణీకూట 

వ్యజకూట, ఇం్యద నేన, జ్యోతిష్మ, ద్దూమవర్ష , హిరణ్య(గీవ , మెఘమాల లను 

నామంబులం గల స ప్ర కులపర్వతంబులును, అరుణయు, సృమణయు , నంగిర 

సియు, నావ్నిత్రియు, "సువ్రధాతయు, బుతంభరయు, సత్యంభరయు, నన స_ప 

మహానదులును, నా నదులయందు స్నాతు లగుచు గతపాపు లైన హంస, 

పతంగ, గోర్ట్వాయన, సత్యాంగు లను నామంబులు గల చాతుర్వర్థ కంబును 

గలిగియుండు. అందు బురుషులు సహ(సవత్సర జీవులును, డేవతాసములును, 

'దృష్టిమా(త్రంబున( గ్రమ స్వేదాది రహితం బగు నపత్యోత్సాదనంబు గలవారలు 

నగుచు వేద[త్రయాత్మకుండును, స్వర్ష్శ ద్వార భూతుండును భగ వత్చ్స్వ్యరూపియు 

నగు సూర్యుని వేదత్రయమున 'సేవించుదురు. ప్రక్షద్విపం బాదిగా మీందటి ద్వీప 

పంచకమందలి పురుషులకు నాయు రిం(|డ్రియ పటుత్వంబులును, తేజో బలంబు 

లును, దోడనె జనియింపుచుండు. 59 

ప కద్వీపము ద్విగుణిత, ల తేకురసాబ్టి సుట్లి రా విలసిల్లు 

న్నికురసోద చ్విగుణం, బకయముగ శాల్మలీమహాద్వీప మిలకా. (| 

అందు శాల్మలీవృతంబు ప్రజెయామం బ్ తేజరిల్లు, (౪ వృకరాజంబునకు 

నధోభాగంబున) పతక్రిరాజుగా నుండు గరుత్మతుండు నిలుకడగా వసియించు. 

శాల్మలీవృక్షంబు పేర నా ద్వీపంబు శాల్మలీ ద్వీపం బన విలసిల్లు. ఆ ద్వీపవతియైన 

(ప్రియ (వ్రతాత్మజుం డగు) యజ్ఞబాహువు తనప్వుతు లగు సురోచన, సామనన్య, 
రమణక, దేవబర్హ, పారిబర్హ, ఆప్యాయన, అభిజ్ఞాతు లనియెడు వారిపేర 
నేడు వర్ష ౧బుల ే ర్పతిచి యా వర్షంబులయం దేడ్వుర (గుమారుల నభిషిక్సు లం 

జేసె ఆ వర్గ ంబులయ ౦దు స్వరన, శతశ్చాంగ, వామదేవ, కుముద, ముకుంద, 

పుష్పవర్ష , "ఫతశుతు లను పర్వత స పకంబును, అనుమతియు, సినీవాలియు, 
సరస్వతియు , గుహువును, 2రజనియు,. నందయు, రాకయు నను స పమహి 

నదులును గలవు. అందు (పతధర, విద్యాధర, వసుంధర, ఇధ్మధర సంజ్ఞులగు 

నా వర పురుషులు భగవత్స్వ్వరూ పుండును , వేదమయుండును, నాత్యస్వరూపుండు 
స్థ 

నగు సోముని వేదమ-[త్రంబులచేత నారాధి=చుదురు. ఆ ద్వీపంబు లక్షచతుష్టయ 
పరిమితి యోజన విస్తృతమైన సురాసము[దముచే నావృత మై తేజరి లు. అందు, 

మ య క SAL LTE LE SS UE UN జా 

1. దా వక్ష మాత గర్భోత్పత్తులగుదురు (క.చ.ట.) 2. అజని (హ) “న న రస్వతీకుహూర జని న నం 

దారాకేతి' (20-8) 
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భూనాథ! యా సురాంభోధికి( జుట్టుగా నుండు కుళద్విప ముర్విమీ 6ద( 

దోరమె తా ద్విచతుర క యోజనంబులను విసార మె పొలుపు మిగులు 
యె య మ యా 

నందు( గుశ_స్తంభ మనిశంబు దేవతాకల్చితం బె నట్టి కాంతి చేత 

దిక్కులు వెలిగించు ద్వీపంబునకు( దన పేరను సత్కీర్తి పెంపునేయు 

నట్టి దీవికి నధిపతి యగు [పియవ 

తాత్మజుండు హిరణ్య రేతసుండనం ద 
నరెడి భూపతి దన సుత నామములను 
వర్త ములు నెనె నత్యంత హర్ష మునను. G2 

. ఇట్లు హిరణ్యరేతసు(డు వసుదాన, దృఢరుచి, నాభి, గుప, సత్య(వ్రత, విప, 
గా ల 

వామ'దేవు లను నామంబులు గల పుతుల నామంబుల సప్తవర్ణ ౦బులం గావించి, 

యా కుమారుల నందు నిలిపి, తాను దపంబునకుం జనియె. ఆ వర్ష ంబునందు 

బ(భ్రు, చతుశ్శృంగ, కపిల, చిత్రకూట, దేవానీక, ఊర్గ్వరోమ, (ద్రవిణంబు లను 

నామంబులు గల స_పగిరులును, రసకుల్యయు, మధుకుల్యయు, [శుతవిందయు, 

మిత్రవిందయు, చేవగర్భయు, ఘృతచ్యుతయు, మం(త్రమాలయు ననుసప్త 

మహానదులును గలవు. ఆ నదీజలంబులC( గృతమజ్జను అగుచు భగవంతుం డగు 

యజ్ఞ పురుషుని. గుశల, కోవిద, అభియు క్త, కులక సంజ్ఞలు గల వర్ష పురుషు 

లారాధింపు చుందురు. 63 

ఆ కు శద్వీపంబు నరికట్టుకొ ని యుండు నెనిమిదిలక్షల ఘనఘృతాబ్ది 

యా ఘృతసాగరం బవ్వల షోఢడశలక యోజనముల లలిత మగుచు 

నుండు. (గ్రౌంచద్వీప ముర్వీశ! యందు మధ్య(ప్రదేశంబున నట్టి దీవి 
పేరుగా. దనపేరి. బెద్దగా( జేసిన (క్రౌంచా(ద్రి గల దా నగంబు మున్ను 

షణ్బుఖుండు దివ్యశరమున ఘననితం 

బంబు 'దూయనేయ( బాల వెల్లి 

గరిమ౭ దడుపుచుండు వరుణుడు రక్షింప 

నందు మిగుల భయము నొందకుండె. గ్ర 

. నంం(దా! యా కౌంచద్వీపపతి యగు ఘృతపృషఘండు దన కుమారుల నా 

సేళ్ళుగల యామోద, మధువహ, మేఘపృష్ట, సుదామ, బుషిజ్య, లోహితా ర, 

వనస్పతు లను వర్ష ౦బుల కభిషి కులం జేసి పరమ కళ్ళ్యాణగుణయు కుం డై.న 

(శ్రీహరి చరణారవిందంబులు సేవింపుచుం దపంబునకుం జనియె. ఆ నర్ష ౦బుల 
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యందు పక్ష, వర్టమాన, భోజన,ఉపబర్హణ, ఆనంద,నందన, సర్వతోభద్రము 

లను స పసీమా పర్వతంబులును, అభయయు, అమృతౌఘయు, ఆర్యకయు, 
తీర్ణవతియు, తృ ప్రిరూపయు, పవి(త్రవతియు, శుక్షయు నను సప్పనదులును 
గలవు. అందుల పవి[తోదకంబు లనుభవిఏపుచు గురు, బుషభ, (ద్రవిణక , 

దేవక సంజ్ఞలు గలిగి, వరుణదేవని నుదకాంజలులం బూజించుచున్న 

చాతుర్వర్థ కంబుండు. 65 

= జగదీశ 1 వినుము (కౌంచద్వీపమును జుట్టయు౦డు షోడశలక్ష యోజనముల 

విస్తార మె పాల వెల్లి యందునను శాకద్వీప మతుల (పకాశ మొందు 

దండి మె ముప్పది రెండులక్షల యోజనముల విసార మె యమరియుండు 

నందున శాక వృక్ష మోద మా ద్వీపమును సుగంధంబున6 బెన (గం జేసి 

. యంత. దనపేర దీని (పథ్యాత మగుట 

జేసి యందున మిగుల( (బ్రసిద్ది కెక్కె 

నందు మేధాతిధియు( గర్వ యగుచు నుండె, 

దవిలి వేడుక( దనదు నందనుల. జూచి. 66 

9 అర్య అల్లో వ్ ర . మటీయు నా (ప్రియవ్రతపుతుం డెన మేధాతిథి తన ప్యుతుల పేరం గల 

పురోజన, మనోజన, వేపమాన,ధూమానీక,చిత్రర థ, బహురూప, విశ్యచారము 

లను సంజ్ఞ లు గల స్ప్తవర్షంబులయందు వారలకు. బట్టంబు గట్టి, శ్రాహరి 

పాద నేవచేయుచు. దపోవనంబునకుం జనియె. ఆ శాకద్వీపంబునందు ఈశాన, 

ఉరు శృంగ, బలభద్ర, శత కేసర , సహస్తప్రోతో, దేవపాల,మహానసము లను 

సీమాగిరులును, అనఘ, ఆయుర్ల, ఉభయసృష్టి, అపరాజిత, పంచపరి, సహస్ర 

సృతి, నిజధృతి యను సప్త నదులును గలవు. ఆ నదీజలంబు లుపయోగించి, 

యచ్చటి వారలు (ప్రాణాయామంబు నేసి, విధ్వన రజస్తమోగుణు లై పరమ 

సమాధిని వాయురూపం బె న భగవంతుని నేవింతురు. బుత(వత, సత్య(వత, 

. దాన్నవత, సువత నామంబులు గల చాతుర్వర్ల్యం బందు. గలిగియుండు. 67 
ర్ 

ం అట్ట శాకద్వీప మరికట్టి త (త్సమాణంబున దధిసము(దంబు వెలు(6గు 

. నందుకు( బరివృతం బె పుష్కరద్వీప మిల( జతుష్షష్షి లక్షల విశాల 
యు అలు 

మ మ్మహాద్వీసమం దయుత కాంచన పత్రములు గలి కమలగర్భునకు నాస 

నం బగు పంశేరుహం బుండు నా ద్వీపమధ్యంబునను నొక్క మానసో త్త 

వట స్ట 

1. మమర( (వా) 
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ఆ, 

1. భేదములేకకా (హ2,  నకనత నములగుదు రందు న కలజనంబుల్ (హ.తం.వా.) కి.ని 
[హొ తం. వా.) 4. [గహతేజోంధత మో మధ్యంబున నుండుటంజేసి (క.చ.ట.త.డ.వంబ.) 

రం బనంగ.6 బర్వతం బుండు(6 దనకు బూ 

ర్వాపరముల నుండునటి వర 
టు లు 

ములకు రెంటి కిట్లు నిలిచిన మర్యాద 

నగ మనంగ. జాలం బొగడ నెగడి. 68 

ఇట్లు దనకు లోపలి వెలుపలి వర్ణ ౦బులు రెంటికి మర్యాదాచలంబునుం టోలి 

యున్న మానసో తర పర్వతం బయుత యోజన విసారంబును, నంతియ యౌన్ను 

త్యంబునుం గలిగియుండు. ఆ నగంబునకు నలుదిక్కుల యందును నాలుగు లోక 
పాలుర పురంబులుండు. ఆ మానసో తర పర్యతంబు తుద సూర్యరథచక్రంబు 

సంవత్సరాత్మకం బె యహోరాత్రంబులయందు మేరు(పదకిణంబు నేయయ.అందు. 

నా పుష్కర ద్వీపాధిపతి యగు వీతిహో(తుండు రమణక, ధాతక నామంబులు 
గల పుత్రుల నిరువుర వర్షద్వయంబునందు నభిషికులః జేసి, తాను పూర్వజు 

లేగిన తెజంగున భగవ త్క-ర్మ శీలుం డగుచు (6దపంబునకుం జనియె. అంత, 69 

మనుజేశ్వర! యా వర్గ ంబున నెప్పుడు సంచరించు పురుషులు పద్మా 

సను దగ సకర్మకారా, ధన నేయుదు రచలబుద్ధి తాత్సర్యమునకా. 70 

ధరణీవల్ల భ! విను పు, ష్కర మను ద్వీపమున లేరు చాతుర్వర్ద్యుల్ 

పర(గగనెక్కువ తక్కువ, *లెణు (గక సము లగుచు నుందు రెల్ల జఆనంబుల్. "౧1 

మజియు నా పుష్కురద్వీపంబు చతుష్షష్టి లక్షల యోజనవిస్తారం బై న శుద్దోదక. 
సము|ద్రము(ద్రితం బగుచుండు. అవ్వల లోకాలోక పర్వతం బుండు. శుద్దోదక 

సము(ద లోకాలోకపర్యతంబుల నడుమ రెండు కోట్ల యోజనవిస్తారంబై న నిర్జన 

క( కాంచన) భూమి *(దర్పణోదర సమానం బై, చేవతావాస యోగ్యంబుగా 

నుండు.) ఆ భూమిం జేరిన పదార్థంబు మరల( బొంద నశక్యంబుగా నుండు. 

అటమీ(ద లోకాలోక పర్వతం బెనిమిదికోట్ల యోజనంబులు. సువర్ల భూమియు 

*సూర్యాది(ధువాంతంబు లగు జ్యోతిర్లణంబులు మధ్యంబున నుండుటం జేసి 

లోకాలోకపర్యతం బన6దగి యుండు, పంచాశత్కో-టి (యోజనవి _స్హృతం బగు), 

భూమండల (మానంబునకు ( దురీయాంశ (పమాణంబు గల) లోకాలోక పర్వ 

తంబు మీ6ద నఖిల జగద్లురు వగు ర బహ్మ చెత ( (జతురిశ లయందు) మిషభ, 
ల లంట 

శ లఅురభధపంబు నాబడు (ద. జ. ద. బం = (బఎవా : బి ణు దబకొృా్శొలుం చింబులుగ ర్య డు (ఈ డ )6 (బహ్మచేక నిర్మితంబె న దిక్చాలుర పుర లును 

02 న పటణంబులు నాలును (చ.ట.డ.డ.బ.) * తా. ప. [పతులలో లేదు. 
న 
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పుష్క_రచూడ, వామన,అపరాజిత సంజ్ఞలం గల దిగ్గజంబులు నాలుగును లోక 

రక్షణార్లంబు నిర్మితం బె యుండు. మజీయును, 12 
ఠా షు 

em . తనదు విభూతు లై తనరిన యా దేవబృంద తేజ శార్య బృంహణార్థ 

మె భగవంతుండు నాదిదేవుండును నె న జగదురుం డచ్యుతుండు 
ర్లు రా లి 

సరి లేని ధర్కవిజ్ఞాన వైరాగ్యాదు లై న విభూతుల నలరియున్న 

యటి విష్వక్స్పేను( డాదిగా వెలుగు పారదులతోం గూడి (పశ సమెన 
=) ou అథి 0. 

తే. నిజ వరాయుధ దోర్లండ నిత్య సత్త్వు( 

డగుచు నా పర్వూతంబుపె నఖిలలోక 
యా 

రక్షణా ర్థంబు కల్పపర్యంత మతండు 

యోగమాయా *పరీతు( డై యొ స్పుచుండు. | 73 

వ, ఇట్లు వివిధ మం్మతగో పనార్హం బా నగా(గంబున నున్న భగవంతునికి. దక్కు 

లో కాలోక పర్వతంబునకు నవ్వల నొరులకు సంచరింప నశక్యం బె యుండు. 

(దిహ్మాండంబునకు సూర్యుండు మధ్యగతుం డై యుండు. ఆ సూర్యునకు నుభయ 

పక్షంబులయందు నిరువదేనుకోట్ల యోజనపరి మాణంబున నండకటాహం బుండు. 

అల్లి సూర్యునిచేత నాకాశ దిక్స్వర్గాపవర్లంబులును, నరకం బులును నిర్ణయింపం 

బడు. దేవ తిర్య జ్మనుష్య నాగ పక్షీ తృణ గుల్మ లతాది సర్వ జీవులకును 

సూర్యుం డాత్మ యగుచు నుండు. 74 

క, కర మనురాగంబున నీ, ధరణీ మండలము సన్నిధానం బెల్ల ౯ 

నరవర! యెజు6గం జెప్పితి, మణి చెప్పెద వినుము దివ్యమానం బెల్లకా. 75 

అధ్యాయము. ౨౧ 

--విభగోళవిషయము :-- 

ఈ. కమలజాండ మధ్యగతు( డైన సూర్యుండు 

2భరిత్ర మైన యాతపంబుచేత 

మూ(డు లోకములను ముంచి తపింపంగ( 

జేసి కాంతి నొంద( జేయుచుండు. 76 

వ, అట్టి 4భాస్కరుం డు త్తరాయణ దకీిణాయన వై షువతంబు లను నామంబులు 

గల మాంద్య తీవ్ర సమానగతుల నారోహణావరోహణ స్థానంబులయందు దిర్హ 

హన్వ సమానంబులు గా (6 జేయుచుండు. "77 

య య యా యాయ. ఉట టో 

1. విరచితు(డై న (హ. తం. హ.) 2. అధికమైన యాన మతడు చేయు (క.చ.) ల. మొనసి (బ) 

4. భాస్క_రు డుదగయన దక్షిణాయన (జ. డ్.) ర్, విష్ణువులను (హ) విషవులను (తం. వా.) 
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Gr ౧ 

వి 

ఆ, 

em 

నం ముదము 

రై 

మేష తులలయందు మిహిరుం డహోరా।తు 

లందు ౯ దిరుగు సమవిహారములను 

పర(గ(గ వృషభాది పంచ *రాసులను నొ 

కొక్క గడియ రాత్రి దక్కి నడచు. 78 

- మించి వృశ్చికాది పంచ 2రాసులను నొ 

కొ_క్క.గడియ రాతి నిక్కి. నడచు 

దివములందు నెల (6 దిగజాబు నొక్కాక్క 
పట. 

గడియ నెలకు ( ద(త్రకార మునను. 79 

= మణీియు,ని వ్వధంబున దినసంబు లుత్తరాయణ దకిణాయనముల వృద్దికయం 

బుల నొంద, నొక్క యహోరా(్రంబున కినేక పంచాశదు త్రర నవకోటి యోజ 
నంబుల పరిమాణంబు గల మానసో తర పర్వతంబున సూర్యరథంబు దిరుగు 

చుండు. ఆ మానసో త్తర పర్వతంబునందు[. దూర్పున దేవధాని యను నింద 
పురంబును, దక్షిణంబున సంయమని యను యమనగరంబును, బశ్చిమంబున 

నిమోచని యను వరుణపట్టణంబును ను తరంబున విభావరి యను సోముని పుట 

భేదనంబును దేజరిల్లుచుండు. ఆ పట్టణంబులయందు నుదయ మధ్యాహ్నా_స్త్రమయ 

నిశీథధంబు లనియెడు కాల భేదంబులను, భూత(ప్రవృ_తి నివృత్తి నిమి త్తం బచ్చటి 

జనులకుం బుట్టిం పుచుండు. +సూమ్య( డెపు డిందనగరంబుననుండి గమనించు 

నదియాదిగా( బదియేను గడియ లను రెండుకోట్లుకా ముప్పదియేడు లక్షల డెబ్బది 

యెదువేల యోజనంబులు నడుచు. ఇ వ్విధంబున నింద్ర యమ వరుణ సోమ 

పురంబులమీ 6ద6 జంద్రాది గహనకత్రంబులం గూడి సంచరించుచు. బండెం 

డంచులు, నాఖు కమ్ములును, మూ(డు *తొలులు౦ గలిగి, సంవత్సరాత్మకం బె 

యేకచక్రం బైన సూర్యుని రథంబు ముహూర్ష మా(త్రంబున ఏనష్టశతాధిక 

చతు స్రీంశల్ల క్ష యోజనంబులు సంచరించు. 80 

ఇను రథంబున నున్న యిరు సొక్కటియ మేరు శిఖరంబునందును జేరియుండు 

నొనర( జ(క్రము మానసో త్రరపర్వతం బందుల. 'దిరి గెడు నా రథంబు 

నిరుసున నున్న రెండిరుసులు దణగులంగ+ బవనపాశంబుల బద్దమగుచు 

(ధువమండలంబునందుల నంటి యుండ(గా సంచరించుచునుండు సంతతంబు 
అవవ య మ Ne 

1. మాసముల (హ.తం.వా.); ““వృషభాదిషు వంచనసురాశిఘ” (21-4) ఐఏ. మానముల (హ. 

-) తి. తొమ్మిదికోట్ల యాబదియొక్క_లక్ష (క+* చ. త. ద.) [ఇచ్చట మూలమున మజికొంతి 

మధివమగా6 గలడు. 4. నాభులు (క.డ.) 5. ముప్పదినాలుగు లక్షల యెనమన్నూరు 

యోజనంబులు (చ.త ద.) 6. తిరుగాడు (క.ట.) తిరిగాడు (త.డ,ద.బ.) 



శ్క్4 గ్రీమహాభాగవత హ్హ 

నట్టి యరదంబు ముప్పదియాలులక్ష 

అందు నంటిన కా'డియు సన్ని యోజ 

నముల విసార మై తురంగముల కంద 

రముల.6 దగులుచు వెలు(గెందు రమణతోడ. న 

ఆ రథంబునకు గాయతీఛందం బాదిగా స_పచ్చందంబులు నళ్వంబు లై నంజు 

రించు. భాస్కరునకు న(గభాగంబున నరుణుండు నియు కుం డె రథంబు గడ ఇ 

చుండు.అంగుష్ప్టపర్వమా(త్ర శరీరంబులు గల యటువది వేల వాలఖిల్యాఖ్యు అ ౫ 
బుషివరులు సూర్యునిముందట సౌరసూక్షంబుల స్తుతియింస, మజియు ననే: 

మునులును గంధర్వ కిన్నర కింపురుష నాగాప్పరః పతంగాదులును నెలనె? 
వరుస క్రమంబున సేవింప దొమ్మిదికోట్లు న్నేంబదియొక లక్ష యోజనంబు, 

పరిమాణంబు గల భూమండలంబునం (దొకక్షణంబున సూర్వ్యుండు రెండు మేళ 

న్నేంబదియోజనములు సంచరింపుచు నొక యహోరాత్రంబునందె యీ భు 
మండల మంతయు సంచరించు. అనిన కకయోగీంద్రునకు( బరీకిన్న రేండు 

డి ట్ల నియె. ఓ 

అధ్యాయము = ౨౨ 

ముని వర చ్రు (ధువులకు, నొనర( (బదకీణము దిరుగుచుండెడు *ేనజు6 ౯ 

యిను(6 డ విముఖు( డె రాసుల, కనుకూలత నేయు నంటి వది యెట్లొస్పుకా? 

ఆని పలికిన భూవరునిం, గను(గొని శుకయోగి మిగుల గరుణాన్వితు6 తై 

మనమున (శ్రీహరి6 దల (పుచు, వినుమని [క్రమ్మజ6గ నిట్లు వినుపించె. దగ 

నరేదా! (యతివేగంబునం దిరుగుచుండు *కులాల చ(క్రంబునందు(6 జ 

(భ్రమణమునకు వేజె న గతినొంది, బంతి సాగి తిరి గెడు పిపీలికాదుల చందంణు 

నక్ష(త్రరాసులతో (గూడిన కాలచ్మకంబు (ధువమేరువులం (బదకీణంబు తిరుగున 

డా కాలచ్మకంబు వెంట సంచరించు సూర్యాది (గహంబులకు నక్మత్రాంతర ౧౯౬౫ 

యందును, రాశ్య౭ంతరంబులయందును, *నునికి గలుగుటం జేసి(సూర్యాది [గహ 

బులకు( జ కగతిస్యగతులవలన గతిద్వయంబు గలుగుచుండు. మతియూ 

సూర్యుం డాదినారాయణమూ ర్తి యగుచు లోకంబుల యోగకేమంబులకు వేద; 

PW జబ జ మ మ 

1.ఆ సూర్యునకును రానుల 'కదుర య్యిను చందము తేటపడగ నెరిగింపు తగకా (క. చంట.త - 

డ.ద.బ.) 2. కులాల చ_ర్రంబుతోడనె తిరుగు పిపీ లికాదులకు (భమణవేగంబున సానాంతరంబునందునికె 

దోచిన 
థి 

చందంబున (క.చ.ట.డ.త.ద.బ.) (తో(పని_తం.) కి. నెదుర (హ) 4. ఉనికి దోచు” 

రాశికి నెదురు నడచుట లేదు (క. బ) 



పంచమ స్కంధము ర£ిక 

యాత్మకంబును, గర్యసిద్దినిమి, త్త ంబును, దేవర్షి గణంబులచేత, ! వేదాంతార్గంబుల 

ననవరతంబు వితర్శమాణంబును నగుచున్న ) తన స్వరూ సంబును ద్వాదళ 

విధంబులుగ విభజించి, వసంతాదిబుతువుల *నా యా కాలవిశేషంబులయందు( 

గలు గజేయుచుండు. (అట్టి పరమపురుషుని మహిమ నీ లోకంబున మహాత్యు 

అగు పురుషులు వారి వారి వర్ణాాశ మాచారముల చొప్పున వేదోక(ప్రకారంబుగా 

భ కృ్యతిశయంబున నారాధింపుచు క్షేమంబు నొందుచుందురు. అట్టి యాది. 

నారాయణమూర్తి జో్యోతిశ్చ(క్రాంతర్వ రి, యె, స్వకీయ తేజఃపుంజ దీపితాఖిల 

జో్యోతిర్షణంబులు గలవా డై, ద్వాదశరాసులయందు నొక సంవత్సరంబున 

సంచరింపుచుండు. అట్టి యాదిపురుషుని గమనవిశేషకాలంబును లోకులు ఆయన, 

బుతు, మాస, పక్ష, తిథ్యాదులచే వ్యవహరింపుచుందురు. మజియు న ప్పరమ 

పురుషం డా రాసులయందు షష్టాంశసంచారంబు నొందిన సమయంబును బుతు 

వని వ్యవహరించుదురు. ఆ రాసులయందు నర్గాంశసంచారమున రాశిషట్క 

భోగం బొందినతటి అయన మని చెప్పుదురు.) సమగ్రముగా రాసులయందు 

సంచార మొందినయెడల, నట్టి కాలంబును సంవత్సరం బని నిర్ణ యించుదురు. 

ఇట్టి సమ(గ రాశి సంచారమునందు శీఘ్రగతి, మందగతి, సమగతు లనియెడు 

(తివిధ గతివిశేషములవల్ల వేజుపడెడు నా సంవత్పరంబును,వత్సర ము, పరివత్స 

రము, ఇళావత్సరము, అనువత్సరము,ఇద్వత్పర మని పంచవిధంబుల  జెప్పుదురు. 

చంద్రుండును, నీ తెజంగున నా సూర్యమండలంబుమీ(ద లక్షయోజనంబుల 

నుండి సంవత్సర పక్ష రాశి నక్ష(త్ర “భుకృలు (గహించుచు న్యగచారియ్మై శీఘ్ర 

గతిం జరించు. అంత, వృద్దికయరూ సంబునC( బితృగణంబులకు (బూర్వప కాపర 

పక్షంబుల చేత నహోరా(త్రంబుల గలు గంజేయుచు) సకల జీవ(ప్రాణుం దై 

యొక్క_నక్ష(తంబు (తింశన్ముహూ ర్హంబు లనుభవింపుచు, మోడశకళలం గలిగి 

మనోమయాన్నమయామృతమయ దేహుం డై, 'దెవ పితృ మనుష్య భూత 

పవ పకి సరీసృప వీరు (త్పభృతులకుం (బాణాప్యాయనశీలుం డగుటంజేసి 

సర్వ మయుం డన (బడును. 85. 

క, చందురునకు మీ(దె యా, నందంబున లక్షయోజనంబుల6 దారల్ 

[గందుకొని మేరుశైలం, బంది (ప్రదక్షిణము దిరుగు నభిజిద్భముతోకా. 86 

జ మ న న న స 4 

1. ధ్యానంబు 'సేయంబడ్డ దగుచుతన (క. డ. ద. )2. నాకాశగ తుండై (క. చ.ట.త. జ. బి.) 

“8. ద్వాదశ మానంబులను ద్వాదశ రాశులను ఆనుభవించుచుండు (క. చ. ట.బ) 4. పుచ్చుకొనుచు (హ) 

4. భు క్రి నిచ్చుచు (క. బ.) 5. సముడు (హ.తం.వా.) 



86 

పతా 

రూ 

(క్రీమహాభాగవశమ్సు 

అటమీంద6 దారల కన్నిటి కుపరి య రెండులక్షల వకు డుండి భాస్యా 

రునికి ముంచదబ( విజుందను సామ్య మృదు శు సంచారములను భాస్కరుని 

మాడి 

జరియింపుచుండును జనులకు ననుకూలు( డై వృష్టి నొస(గుదు నంతనంత( 

జతురత వృష్టివిష్కాం భక (గహశౌంతి నొనరించువారల కొసంగు శుభము 

లుందు నామీద సౌమ్యుండు రెండులక 

లను జరింపుదు రవిమండలంబు. బాసి 

"కండ్ల (బడినను జనులకు క్షొమ డాంబ 

రాది భయముల, బుట్టించు నతులమహామ. 87 

. ధరణీతనూజు.6 డంతటిమీ(ద రెండులక్షల నుండి మూ(తుపక్షముల నొక్క 

రాశి దాంటుచునుండు.( (గమమున ద్వాదశ రాసులు భుజియించు రాజసమున 

వక్రించి యెన నవ్వకత నెనను దజుచుగా. బిశలు నరుల కొసంగు 
వూ రా 

నంగారకుని పట్టు కావల రెండు లక్షల యోజనంబుల ఘనత మించి 

+ యొక్క-రాశి నుండి యొక్కొక్క వత్సరం 

బనుభవింపుచుండు నమరగురు (డు 

వ్మక్ర మందు నైన వసుధామరులకును 

శుభము నొస(గు నెపుడు నధినవముగ. 88 

సురగురునకు మీందై భా, స్కర సుతు6 డిరులకలను జగములకు( వీడల్ 

జరపుచు.6 [ద్రింశన్మాసము, లరుదుగ నొక్కాక్క రాశియందు వసించుకా. 89 

(పాకటముగ రవిసుతునకు, నేకాదశ లక్షలను మహీసురులకు నీ 

లోకులకు మేలుగోరుచు, జోకగ మునిస పకంబు సొంపు వహించుకా, 90 

మునిస పకమున కెగువం, దనరుచు నామీద (ద్రియుతదశ లక్షల బెం 

పున శింశుమార చక్రం, బనంగా నన్నిటికి నుపరి యగుచుండు నృపా! 91 

అన్యాయము - ౨8 

ఆ శింశుమారాఖ్య మగు చక్రమున భాగవతు(డై న (ధువు6 డిందద *వహ్నికశ్వ 

ప (ప్రజాపతి యను (ప్రముఖులతో. గూడి బహుమానముగ విప్హుసదము( జేరి 
కణ6క నిచ్చలు.( (బదకీణము గా 6 దిరుగుచు6 జెల6(గియుండును గల్పజీవి యగుచు 

నన ఘు డు తానపా దాత్మజు ( డార్యు (డు నైన యా (ధువుని మహ త్వమెల్ల 6 
అ క మ టమ 

1. కానంబడినను (తం-వా.) 2. వరుణ (హ. తం. వా.) 



పంచమ స్కంధము కి? 

శ్రే, 

ర్, 

వ. 

కకుది” 

“తం 

దెలిసి వర్ణింప (బహ్మకు నలవిగాదు 

నే నెజింగిన యంతయు నీకు మున్ను 

తెలియ. బవలికితి. (గమ్మజ' దల(చికొనుము 

బితరిప్పువాత! (శ్రీ పరీకిన్న రేం|ద్ర! 92 

మణటియు నా (ధువుండు కౌలంబుచేత నిమిషమా (త్రం బెశలేక సంచరించు జ్యోతి 

రహ నక్ష(త్రంబులకు నీశ్వకుని చేత (ధాన్యాక్రమణంబున( బశువుల కి న యేర్చ 

అచిన మేధి స్తంభము తెజంగున) మేటిగా. గల్పింపంబడి (పకాశింపుచుండు. 

గగనంబునందు మేఘంబులును, శ్యేనాదిసకులును వాయువశంబునం గర్మసా 

రథు లె చరించు తెజింగున, జ్యోతిర్ణణంబులును (బ్రకృతి పురుషయోగ గృహే 
వూ a 

తాశు లై కర్మనిమి తగతిం గలిగి వసుంధరం 'బడకుందురు. 93 

, పొందుగ జ్యోతిర్గణముల, నందజ నా శింశుమార మందుల నుండం 

గొందజు దజుచీగం జెప్పుచు, నుందురు నెతి(గింతు విను మహోన్నత చరితా! 

తల్మకిందై వ(టువ యె, సలలితమగు శింశుమూర చ్మకమునందుకా 

నెలకొని పుచ్చాగంబున, నిలిచి (ధువుం డుండు నెపుడు నిర్మల చరితా! $5 

మజియు నా శింశుమారచ॥క్ర పుచ్చంబున( (బజాపతియును, నగ్నీంద్ర ధర్ము 

లును, పుచ్చమూలమున ధాతృ విధాతలును, గటి(ప దేళశంబున బుషి స ప్రకం 

బును, దక్షిణావ ర్త కుండలీ *( భూత భూత) శరీరంబునకు నుదగయన నక్షత్రం 

బులును, దకీణ "పార్శ్య్వంబున దకీిణాయన నక్ష(త్రంబులును, బృష్టంబున చేవ 

మార్గంబును, నాకాశగంగయు, నుత్తర భాగంబున. బునర్వసు పుష్యంబులును, 

దకికాయనంబున నార్దా9 శ్రే షలును, దకీణ వామ పాదంబుల నభిజిదు త్తరా 

షాఢలును, దక్షిణ వామ నాసారం[ధంబుల (శ్రవణ పూర్వాషాఢలును, దక్షిణ 

వామ లోచనంబుల ధనిష్టామూలలును, దక్షిణ వామ కర్ణంబుల మఖా ద్యష్ట 

నక్ష(త్రంబులును, వామపార్శ్వంబున ద&ికాయ నంబును, “దక్షిణ పార్శ్వంబున.( 

గృ త్తికాది నక్షత్ర త్రయ ంబును, ను తరాయణంబును, వామ దక్షిణస్కంధంబుల 

2భతభిషగ్ జ్యే ష్టలును, నుత్తర హనువున నగ స్వుండును,నపరహనువున యముం 

డును, ముఖంబునీ నంగారకురడును ,[గుహ్యంబున శనై శ్చరుండును, మే ఢథంబున 
బృహస్పతియును, వక్షంబున నాదిత్యుండును, నాభిని ఏ జు కుండును, జి_త్తంబున( 

జం(దుండును, _స్టనంబున నశ్వినులును, [బాణాపానంబుల బుధుండును, సర్వాం 

గంబులను గేతు (గహంబులును, రోమంబున( దారలు నుండును. ఆది సర్వదేవ 

తామయం౦ బె న పుండరీకాకుని దివ్యదేహంబు (*|ధువునింగా నెజణుంగుము.) 
న uF 

1. బడుదురు (వా) 5. శతభిష జ్యేస్టబను (వా) (“శనై శృరః ఉరస్థృ రే_బ్బహస్పతిః 
అని మూలము (28-7) * ధువునింగా నెజటుంగుము (హ. తం. వా.) “ధువంబుగా' అని 

ఫుట్ నోటు, మూలమున (ధువుని (పస కి కి లేదు. 
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ఉశొ 

he 

శ్రీమహాభాగవతమ్న 

. ఇట్ల దివ్యశరీర మెవ్య(డు (పతిదినం బందు సంధ్యాకాల మతులభ క్రి 

మనమందు నిలిపి యేమణక మిక్కిలి (పయత్నంబున నియతు( డై త _త్త్వబుద్ది 
మౌన(వతంబున( బూని వీక్షింపుచునీ సం స్త్రవంబు( దా నెంతొ పేమ 
జపియించి కడు. (బశ _స్తమును మునీం్యద్రనేవ్యమును జ్యోతిస్స్యరూ సమున 

వెలుగు 

. విపుల శింశుమార వి(గహంబునకు వం 

దనము వందనంబు లనుచు నిలిచి 

సన్నుతించె నేని సక లార్థ సిద్దుల ( 

దొందు మీద ము శ్రి “ఇందు నధిప! 97 

అధ్యాయము — ౨ 

ఇనమండలంబునకు6 (గిం,దను దశసాహస యోజనంబుల స్వర్భా 

నుని మండలంబు (గహ మై, ఘనత న్నపసవ్యమార్ష గతి నుండు నృపా! $$ 

. అనురాధము( డగు రాహువు, విసరుహ సంభవుని వరము సెంపున నెంతో 

పసయగు నమరత్వంబున, నసమానం బె న (గహవిహోరము (6 బొందెన్. 99 

జననాథ! రాహువు జన్మకర్మంబులు వినుపింతు ముంద విస్తరించి 

యయుతయోజన వి _స్తృతార్క మండలము దిషషట్సహానస్ర విశాల చం్యద్రమండ 

లము బర్యకాలంబులను (ద్రయోదశసహ (స విశాల మై మీంద రాహు. గప్పు 

నది చూచి యుపరాగ మనుచును బలుకుదు రెల్ల వారును స్వధర్మేచ్చు లగుచు 

నంతలోన నిన శశాంక మండలముల( 

గరుణ (6 (బోవందలంచి హరిసుదర్శ 

నంబు "వచ్చు నను భయంబున నై దాజు 

గడియలకును రాహు 2విడిచి తొల౦గు. 106 

నరవర[! యా రాహువునకును, సరసత నాకింద సిద్ధ చారణ విద్యా 

ధరు లయుతయోజనంబుల(6 దిరముగ వసయించి ల్. దిరుగుదు రచటకా.10t 

పరికింప సిద్ద విద్యా, ధరులకు( బదివేలు [కింద6 దరలక యతుల్. 

మజియును భూత (పేతలు (, జరియింతురు రాక్షసులు బిశాచులు( గొలువకా. 102 

వారి[కింద6 దగిలి వాయువశంబున 

మలయుచుండు మేఘమండలంబు. 

మేఘమండలంబు మీ6ందగుచుండు భూ 

మండలంబు [(కిందనుండు నధిప! 108 

DOU te TTT we Te te Te TT 

1. పుచ్చు (తం) 2.నడిక తొల(గు (తం. వా.) + “ోతతోఒధస్తా చృత యోజనాంత రేజేయం 
పృథివీ ౫ అని మూ.(24-2) 
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వ, అట్టి భూమఏఎడలంబు [కింద యోజనాయు తాంతరంబున ( నంగకటాహాయా 

మంబు గలిగి, కమంబున నొండెౌంటికిం (గిం దగుచు నతల, వితల, సుతల, 

రసాతల, తలాతల, మహాతల, పాతాళలోకంబు లుండు. అట్టి విల స్వర్గంబుల 

యందు నుపరిస్వర్గంబున కధికం బై న కామభో గంబులను, ఐళశ్వర్యానందములను 

సుసమృద్ద భవనోద్యాన (క్రీడావిహారస్థానంబుల న్ననుభవింపుచు, దైత్య దానవ 

కాదవేయాది దేవయోనులు నిత్య (ప్రముదితానురకు లగుచు. గళ్యక్రాపత్య 

సుహృదృంధు దాపీదాస సరిజనులతో( జేరుకొని, మణిగణ ఖచితంబు లగు 

నతిరమణీయ గృహంబులయందు నీశ్యరునివలనం జేటులేని కాయంబులం గలిగి, 

వివిధ మాయావిశేష వినిర్మిత (నూతన కేళీసదన విహరణ మంసప విచిత్రోద్యా 

నాదులయందు ( గేశీవినోదంబులు సలుపుచుం) జరియింతురు. అంత, 104 

అట్టి పాతాళంబునందును మయకల్పితము లగు పుట భేదనములయందు 

బహు రత్ననిర్మిత (ప్రాకార భవన గోపుర సభా చైత్య చత్వరవిశేష 
ములయందు నాగాసురుల మిథునములచే శుక పిక శారికానికర సంకు 

లముల శోభిల్లు కృ్కత్రిమభాూములను గల గృహములచే నలంకృతము లగుచు. 

గుసుమ ఫల సుగంధి కిసలయ_సబక సం 

తతుల చేత నవనతంబు లైన 

1యతుల రుచిర నవ లతాంగనాలింగిత 

విటపములను గలుగు విభవములను. 105 

= మజశియు నానావిధ జలవిహంగమ మిధునంబులం గలిగి, నిర్మల జలపూరితం 

బులై మత్స్యకుల సంచారకుధితంబు లైన, కుముద కువలయ కల్హార నీలనీరజ 

లోహితశతపత్రాదికంబుల ( దేజరిల్లెడు సరోవరంబులుం గల యుద్యానవనంబుల 

యందు ( గృతనికేతులై , స్వర్గభూముల నతిశయించిన వివిధ విహారంబులు గలిగి, 

యహోరాత్రాది కాలవిభాగభయంబు లేక మహాహి(ప్రవరుం డైన శేషని 
శిరోమణిరో చులచే నంధకారోప్టదవంబు లేక యెల్ల ప్పుడు దివసాయమానంబుగా 
నుండు నాలోకంబునందు నఖిలజనులు దివ్యాషధిరస రసాయనంబుల ననవరతంబు 

నన్నపానంబులుగా, సేవించుటం జేసి యాధివ్యాధులును, వలితపలితంబులును, 
జరారోగంబులును, శరీర వై వర్ణ ్యంబులును, స్వేదదౌర్గంధ్యంబులును(, గలుగక 

పరమక ల్యాణమూ రు లగుచు హరిచక్రభయంబు దక్క నన్యం బగు మృత్యు 

భయంబు నొందక యుందురు. ఆదియునుం గాక, 106 
మూమి ఖమ మి. టంట న | 

1. వృక్షరాజంబులఎదుల వెలయుచుండు, శారికా కీర పికములు సంతతంబు (హు 
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=, అటి పాతాళలోకంబునందు విమ 
(a) €3 

చక 'మెప్పుడేనియు 6 (బవేశంబు నొందు 

నప్పు డలను దె త్యకులాంగనలకు 
na) యా 

గర్భసంపద లందంద కరంగుచుండు, 107 

అతలమునందు న మ్మయుని యాత్మజు( డెన బలాసురుండు స 

న్మతి( జరియించు షజ్ఞవతిమాయల గూడి వినోద మందుచుకా 

గుతలమునందు నేడు నొకకొందబు నచ్చటి మాయ జెంది సం 

తతము( జరించుచుండుదురు దప్పక మోహనిబద్దచిత్తులై . 108 

. అటి బలుని యావలింతలను నె్వరిణులు కామినులు పుంశ్చలు లను క్రీగణంబులు 
లు Q 

జనియించిరి. ఆ కామిసీజనంబులు పాతాశంబు( (బవేశించిన పురుషునికి (హాటక 

రసం బనియెడు సిద్దరసఘుటిక నిచ్చి, రససిద్ధునిం గావించి, యతనియందు) 
స్వవిలాసావలోకానురాగ స్మిత సల్దాపోపగూహనాదుల _ నిచ్చావిహారంబు 

సల్చుచుండ, నా ప్పరుషుండు మదాంధుం డ, తానె సిద్దుండని యును, నాగాయుత 

బలుం డనియును దలంచి, నానావిధ రతికీడల( బరమానందంబు నొందుచుండు. 

హోట కేళ్వరు (6 డైన యంబికాదీజండు వితలంబునందుల వేడ్క నిలిచి 

తనదు పారద భూతతతులతో (బ్రహ్మ సర్గ్లోపబృంహణమున కొక్కచోట. 
9 My 

దార్వతీసం భో గపరు( డగు చుండ6గా వారల ఏర్యంబు వలన. బుట్ట 

నట్టిది హాటకి యనియెడు నది యనిలాగ్నులు భక్షించి యంత నుమియ 

. నదియు హాటక మనుపేర నతిశయిల్లి 

వన్నెమీజుచు శుద్దసువర్ల మయ్యె 
© ద 

నా సువర్జ్యంబు నా లోకమందు నున్న 

జనుల కెల్ల ను వినుత భూషణము లయ. 110 

ఆ|కింద సుతలంబునందు మహాపుణ్యు( డగు విరోచనప్పుతు( తైనయట్టి 

బలిచక్రవర్తి యా పాకశాసనునకు ముద మొసంగంగంగోరి యదితిగర్భ 

మున వామనాకృతి( బుట్టి యంతట( (దివిక్రమ రూపమునను లోక్యతయంబు 

నాకమించిన దానవారాతిచేత చుందజన యీ బడిన యి౦(ద్రత్వ మిటు. 
na) 

* గలుగువా(తు పుణ్యక ర్కసంధానుండు 

హరి పదాంబుజార్భనా భిలాషు( 

డగుచు (శ్రీరమేశ నారాధనము సేయు 

చుండు నెపుడు నతిమహోత్సవమున. oll 
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వ. 

దిశో 

నరేం(దా 1 సకలభూతాంతర్యామియును, దీర్ణభూతుండు నెన వాసుదేవుని 
: న్ 

యందు జిత్తంబు గలిగి యిచ్చిన భూదానంబునకు సాక్షొత్క_రించిన మోక్షంబు 

ఫలం బగుంగాని, పాతాళ స్వర్గరాజ్యంబులు ఫలంబులు గానేరవు. ఐన నెవ్యరి కిని 

మోకంబు సాక్షొత్కతంబు - గాకుండుటంజేసి లోక (ప్రదర్శనార్గంబు పాతాళ 

స్వర్షరాజ్యంబులు నిచ్చె.తుత పతన (ప్రస్థలనా నాదులందును వివళుండై నను నామస్మ 

రణంబు సేయు పురుమండు కర్ముబంధంబులవలన విము కుండగుచు సుజ్జానంబునం 

బొందు, అట్టి వాసుదేవుం డాత్మజ్ఞాన (ప్రమోషణము నేయు మాయామయంబు 
లెన భోగె శ్యర్యంబుల నెల నె టిచ్చు నన వలవదు. భగవంతుడు యాచన 
Qe ర్త (౧ he) 

జేసి సకలసంపదల6 జేకొని శరీర మాత్రావశిష్షునిం జెసి వారుణపాశంబుల గట్ట 

విడిచిసప్పుడు బలీం[ద్రుం డి టనియె. 112 5 

. పరమేశ్వరునకు "నెప్పటిపదారములందు( దృష్ట లేకుండుట దెలిసినాండ 
నింద్రాదు లెల్ల నుపేం|ద్రుని( 'ట్రార్డించి యడిగిరి గాని శ్రీహరికి గోరి 
కలు లేవు మిక్కిలి గంభీర మగు “మహః కాల స్యభావంబు' గలుగుచుండు 

నరయంగ మన్వంతరాధిపత్యమును లోక(త్రయంబును నెంత గాన6 దల(ప 

మ త్చితామహుండు మానవంతుండు (ప 

హోదవిభుని( జూచి హర్ష మంది 

యెద్దియెన య గోరు మిచ్చెద ననుటకు 
నంతలోన సీశ్వరాజ్ఞ దెలిసి. 113 

ఇ టకుతోభయంబు( బిత్యంబు నెన రాజ్యంబు నొలక పర మేశ్వర దాస్యంబ 
ne) యై ౧౧ ల 

కోరె. ఆ (ప్రహోదచరి[త్ర కథనావసరమున, నీ తండికిని నీకును విశెషముగా 

నే పురుషుండు భగవదన్నుగహంబు( బొందనోపు నని పుండరీకాతం డాన 

తిచ్చిన వాక్యంబులు “వత్యమాణ[(గంథంబున విస్తరించెద. ఆ బలిచక్రవర్తి 

గృహద్వారంబున నఖిలలోకగురుం డైన (శ్రీమన్నారాయణుండు గదాపాణి 

యును, నిజ జనానుకం పితుండును (శంఖ చ్మకాద్యాయుధ ధరుండు ) నగుచు 

నిప్పుడును శేజరిలుచుండు. అట్టి బలిద్వారంబున నున్న గరుడధ్వజుండు లోకం 

బుల గెలువ నిచ్చయించెడు దశ(గీవుం డు (ల్లంఘితశాసనుం డై (పవేశంబు 
శ్రా గ యా 

గావింప౧ దన పాదాంగుష్టంబున యోజనాయుతొయుతంబులం బాజ(బిమ్మె, 

అంత. 14 

* ఆ సుతలమునకు. (గింది, భాసిల్లు దలాతలంబు (ప్రభు వందు మయుం 

డాసుర పురనిర్మాతయు, వాసిగ( బొగడొంది యేలు వసుధాధీశా 1 115 
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1. నిప్పటి (క. చ. డల) బడ తరో తరంబుగా వివదించెద (క) 
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చ. పురహరుచే రమేళ్వరుండు భూతహితార్గముగా( బుర్యత్రయం 

బరుదుగ సీబుసేసె శరణాగతు నా మయు. గాంచి యెంతయుం 

గరుణ( దలాతలంబునకు6 గరగ నిల్చిన నున్నవాడు శ్రీ 

ధరుని సుదర్శనంబునకు 6 దప్పి విముక భయుండుగా( దగకా, 116 

క, తలప6గ నాకింద మహా, తలమున( గ(ద్రువవధూటి తనయులు సర్పం 

బులు గలవు 'పెక్కుశిర ములు, నలరంగా (6 (గోధవశ గణావళి యన(గక౯ా. 117 

వ. మజియును గుహక, తక్షక, కాళియ, సుషెణాది (ప్రధాను లైనవార లతుల 

శరీరఠంబులం గలిగి, యాదిపురుషుని వాహనం బైన పతగరాజభయంబున ననవ 

రతంబు నుద్వేజితు లగుచు, స్వ కళత్రాపత్య సుహృద్బాంధవ సమేతు లై 

యుండుదురు. ఆ [కింద రసాతలంబున దైత్యులు, దానవులు నగు నివాత 

కవచ కాలకేయు లను హిరణ్యపుర నివాసు లగు 'దేవతాశ(తువులును, మహో 

సాహసులును, దేజోధికులు నగుచు స నక లలోకాధీశ్వరుం డె డెన శ్రీహరి తేజంబునం 

(బతిహతు లై, వల్మీకంబులందు నడంగియున్న సర్పంబుల చందంబున,నిం [ద 

దూతి యగు సరమచే( జెప్ప(బడెడు మం[త్రాత్మక వాక్యంబులకు భయంబు 

నొందుచుండుదురు. 118 

ర్, ఇందుకులోదృవ ! విను మా, (కిందటి పాతాళమునను (గీడింపుచు నా 

నందము నొందుచునుండును, సందడిపడి నాగకులము చతురతతోచకా. 119 

వ. ఇట్లు వాసుకిప్రముఖు లైన శంఖ, కుళిక, మహాశంఖ, శ్వేత ధనంజయ, ధృత 
రాష్ట్ర, శంఖచూడ, కంబశాళ్వతర, దేవదత్తాదు లైన మహానాగంబులు 

(దీర్జామర్దు) లెదు నేడు పదియు నూజు వేయు శిరంబులం గలిగి, ఫణామణి 

కాంతులంజేసి పాఠాశతిమిరంబును బాపుచుండుదురు. [20 

wv 
అధ్యాయము ఎ మో 

సీ, పాతాశలోకంబు పాతున శేషుండు వెలయంగ ముప్పదివేల యోజ 

నంబుల వెడలుపునను దో(క జుట్టంగా జుట్టుకయుండు విష్ణుని మహోగ్ర 

మైన శరీరంబు దానై యనంతాఖ్యసంరక్షణుం డుండు సంతతంబు 

నట్టి యనంతనామాభిధానుని మస్తకమున సిద్దారంబుకరణి ధరణి 
re) 

FF 

1. చకితుల గుచు (కః 



పంచమ స్కంధము రకల 

ఆ, {యంత నా విభుండు నఖిలలోకంబుల 

సంహరింప గోరి చండకోప 

వశత సృజన(జేయు వరుస నేకాదశ 

రుద్రమూర్తు లనెడు రౌద్రమతుల. 121 

ఆ. అటి రుదమూరు లతుల త్రినేత్రులు 
లు అతి 

నఖిలశూలహ స్తు లగుచు నుందు 

రందు నున్న ఫణికులాధిప్పల్ శేషుని 

పాదపంకజముల భరి జేరి, 122 

అ. న(ములగుచు ననుదినంబును మౌళి ర 
త్నములచేత( గడు ముదంబు నొంది 

కోరికలు దలిర్ప నీరాజనంబుల 

నిచ్చుచుందు రెపుడు మచ్చికలను. 123 

వ. మణటియు నౌ సంకర్ష ణమూర్తిం జేరి నాగకన్యకలు కోరికలుగలవార లగుచు, 

నొప్పెడి శరీరవిలాసంబులం జేసి యగరు చందన కుంకుమ పంకంబు లనులేప 

నంబులు నేయుచు, సంకర్షణమూ ర్తి దర్శనస్పర్శనాదుల నుద్చోధిత మకరధ్వజా 

వేశిత చితంబులు గలిగి, చిబునవ్వు లొలయ నధికాభిలాషం జేసి స్మితావలోక 

నంబుల సవీడిత లై య వలోకిం పుచుండ,ననంతగుణంబులం గల యనంత దేవుం 

డుపసంహరింపంబడిన [కోధంబు( గలిగి, లోకంబులకు క్షేమంబు గోరుచు సురా 

సుర సిద్ద గంధర్వ విద్యాధర మునిగణంబు లనవరతంబు ధ్యానంబు నేయ, 

సంతత సంతోషాతిశయంబున ౫మాన్ల్గన్ను వెట్టుచు, సలలిత గీతావాద్యంబుల 

నానందంబు నొందుచు(, దన పరిజనంబుల నతి స్నేహంబున నవలోకింపుచు,నవ 

తులసీ గంధ పుష్పరసామోదిత మధుకరవ్రాత మధురగీతంబులు గల వై జయంతీ 

వనమాల ధరియింపుచు, నీలాంబరధరుండును, హలధరుండును నగుచు నితండు 

మ హేం[ద్రుండొ హరుండొ యనుచు జనంబులు వలుకుచుండ6 గాంచనాంబర 

ధరుండై ముముక్షువులు ధ్యానంబులు సేయ, నధ్యాత్మవిద్యాయుక్తం బైన 

యానందహృదయ (గ్రంథిని భేదించు. అట్టి శేషుని స్వాయంభువుం డగు 

నారదుండు తుంబురు.ప్రభృతు లగు బుషి(శేష్టులతో6 జేరుకొని కమలాసనుని 

సభాస్త్రానంబునందు నిట్లు స్తుతించుండు. 124 

+ దేరయండు (ట్రహ్మదేవనీ ద నలదిన (పళయమునందు నాగవిభుని వలన నుదయ మైన వార 
లేకాదశ ర్యద్రమూర్తు లధిక రౌద్రమతులు. (క.చ.ట.) 1.నాగక న్నియలు (హ) 2. (మా(గన్ను (తం-వా.) 
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ఓలిమై నెవ్వని లీలావినోదముల్ జన్మ సంరక్షణ క్షయములకును 

హేతువు లగుచుండు నెవ్వనిచూపుల జనియించె సత్త్వ రజ _స్తమంబు 

లెవ్యని రూపంబు లేకమై బహువిధంబులను జగ త్తుల( (టోచుచుండు 

నెవ్యనినామంబు లెటు(గక తల(చిన యంతన దురితంబు లడ(గుచుండు 

. నటి సంకర ణాఖ్యుండు నవ్యయుండు 
లట ర్న 

నైన శేషుని వినుతి సేయంగ 6 దరమె? 

తలప నెప్పుడు వాజ్మనంబులకు నింక 

మూడు లోకంబులందును భూతతతికి. 120 

. మటియు( బెక్కుగతుల మాబో (టివారల( 

(టోవదలంచి శేషమూ ర్తి సాత్త్వి 

కస్వభావ మొందెం గణయకతో నట్ట శే 

మనకు (మొక్కుచుందు ననుదినంబు. 126 

. మజియు నా శేషుని నెవ్వండేనియు నాకస్మికంబుగ నై నను, నార్తుం డగుచు 

నైనను స్మరించినమా(త్రమున నఖలపాపంబుల బాసి సకల (_శేయస్సులం 

బొందు. అట్టి శేషుని నే ముముతువు లాశయించి (ధ్యానం బొనర్స్చి భవబంధ 

నిర్ము కు లగుదురుఎ అతని ఫణంబులయందు భూగోళం బణుమా(త్రం బగుచు 

నుండు. అతనిమహిమలు గణుతింప సహ్మసజిహ్యలు గల పురుషు(డై న నోపు 

డని సలుకుచుందురు. ఆ యనంతు(డు పాతాశంబున నుండి సకలలోక హితా 

ర్హంబు భూమిని ధరియించు.ఆని లోక తిర్య జ్మనుష్య గతులను,లోక స్టితియును 

శుకయోగీం(దుండు వినుపించి, యింక నేమి వినుపింతు నెతింగింపుము అనినం 

బరీకిన్న రేంద్రుండు శుకయోగీం(దున కి బ్రనియె. 127 

. మునివర ! లోకచరి(త్రం, బనుపమము మహావిచి(త్ర మగునట్లుగ నా 

కును వినుపించితి వంతయు(, బనుపడి నా చిత్రమందు( బాయక నిలిచెకా. 128 

అనిన శుకయోగీంద్రుం డి ట్ల నియె. 129 

. జంతుజాల ములకు గ్రద్దలు (తగుణాత్మ 

కములు గాన వారి కర్మగతుల 

తారతమ్యములును దగిలి యిన్నియు వివి 

ధంబు లగుచు సంతతంబు నుండు, 130 



ర్. 

ల్శీర్ 

వ. నరేందా | (ప్రతిషిద్దలక్షణం బగు నధర్మం బాచరించు *(నరుని శద విపరీత 
ముగా బ్రైపరిల్లు. ) అట్టివానికి( గలి గడు కర్మఫలంబును విపరీతంబుగానె 

యుండు. కావున ననాద సినిద్యా కామృప్రవర్తనలవల్ల ( బిక్కు తెజంగుల. 

గలిగెడు కర్మగతుల సం(గహంబుగ నెటింగించెద. అనిన వకునికో( బరీ & 

న్నరేంద్రుం డి ట్ల నియె. 13] 
ముని వరేణ్య ? నరకములు ముజ్జగంబుల 

యందొ ? యంతరాళమందొ ? వెలినొ ? 

యదియు గాక దేశమం దుండు భూవిశే 

షములయందొ ? తెలుపు సంతసమున,. 132 

ఆనిన శుకయోగీం(దుం డీ ట్రనియె. 188 

అధ్యాయము — ౨౬ 

—: శుకయోగి పరీక్షిత్తునకు నరక లోక వర్ల్షనము దెలుపుట :--- 

=, ఎడతెగక ముజ్జగంబుల, కడపల న య్యామ్యదిశను గదలక 'నిలుచుకా 

గడు ఘోరములుగ నరకము, లడరంగా నంతరాశమందుల నరదిపా! 134 

. మణియును దకిణంబున నగ్నిష్వా తాది పితృగణంబులు తమ గో(త్రజులకు 

( మేలు గలుగుట కొజకు ) సత్యంబు లగు నాశీర్వాదంబుల నొసంగు చుండు 

దురు, అచ్చటి పితృసతి యగు శమనుండు తన లోకంబునకుం జనుదెంచు జంతు 

వుల కర్మంబులకుం తగిన ఫలంబుల నిచ్చి శికింపుచుండు. నరక (ప్రశంస 

వినుము. తామిసంబును, అంధతామి సంబును, రౌరవంబును, మహారౌరవం 

బును, కుంభీపాకంబును, కాలస్తూతంబును, అసిపత్రవనంబును, సూకరముఖం 

బును, అంధకూపంబును, |క్రిమిభో జనంబును, సందంశమును, తపోర్మియును, 
వ(జకంటక శాల్మలియు , ,వితరణియు, పూయోదమును, (పాణరోధంబును, 

విశసంబును, లాలాభకణమును, సారమేయాదనంబును, అవీచిరయంబును, రేతః 

పానంబును నను నేకవింశతి మహానరకంబులును, మజియును, కొర క ర్రమంబును, 

రకోగణ భోజనంబును, శూల (పోతమును, దందళూకంబును, అవట నిరోధనం 

బును, అపర్యావ ర నంబును, సూచీముఖంబు నన (స పవిధ నరకంబుల తోడి) 

యష్టావింశతి నరకంబులు గల వని కొందజు నొడుపుదురు. అందు. 189 

2పర విత కళ(తంబుల(, కిబరికింపక యపహరించు పాపాత్ముడు దు 

ష్క_ర పాశబద్దు( డై యమ, పురుషులచే నధికబాధ( జొందుచునుడుకా. 136 

వ టా. 

* తా. ప. (పతులలో లేదు. 1 నిలిచె, ప్పుడుబాయకుండు నరకము (క. ఓ. ఆ. ద. ద. బం) 

- పరపు[త (హు తం. వా. వి.బరికంపంగ నపహసించు (హుతం, వా.!! 
లో J 

[85] 
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* మతీయునిీి వ్విధంబున వాధితుండగుచు( దామి(సనరకంబునం బడి యనళ 

నా(దిపొతన దండతాశన తరనాది బాధలం జెంది కడుభయంబున మూర్చులం 

బోందుచుండు. 

పరకాంత నెవ్వ. డేనియు(, బురుషుం డుండంగ మొజంగి పొందిన యమకిం 

కరు లతని బట్టి వడి(6 ద, తరమున( బడవై తు రంధతామి(స్రమునకా. 188 

నరేం|దా | యెవ్వండేనియు ( గుటుంబపో షణార్థంబు పరులకు [దోహంబునేయు, 

నా నరుండు రెరవనరకంబునం బడు. ( ఎవ్యం డిహలోకంబునందు స్వేచ్చా 

విహారంబున సంచరించుచు ( బరోపద్రవ పరాజ్ముఖంబులై యుండు పశు పత్ని 

మృగాదుల బాధించు, నాయా మృగంబులు రురు రూపంబుల. దాల్చి యట్టి 

పాపిజనుల నానావిధయాతనలృబాధి = చుటంజేసి రౌరవ,మహారెౌరవ నరకంబులం 

బడు. ఎవ్వ. డేనియు( దేహపోషకణార్థంబు పశుమృగాద్దుల (పాణనిరోధంబు( 

జేసి వధించు,నా నిష్కరుణుం డై డెన పురుషుని గుంఫీపాక నరకంబులయందు. 

గాల తప్త తై లంబులం చెక్కు | వాధలం వొందింతురు,. 139 

తలి దం్యడ్రులకును ధరణీసురులకును నహితం౭బుం జేసిన యట్రవాండు 

కాలసూ(తం బను కడు. దీవనరకంబు నందున నందంద యయుతయోజ 

నాయత *తా(మపా(తాదుల సూర్యుండు మీంద6 (గిందను వహ్ని మిగుల మండ 

నత్యంత క్షుత్పిపాసాదుల చేతను బాధితుం డగుచుండు బాయ కెపుడు 

పరువు వెట్టుచున్న బడియున్న నిలిచిన 

గదలకున్న6 జాల నొదింగియున్న 

బాధ6 బొందుచుండు( కిబశువు రోమము లెన్ని 

వరుస నన్నివేల వత్సరములు. 140 

మణియు 'వేదమార్గంబు విడిచి పాషండమార్గంబు లాచరించు పురుషుని నసిప్మత 

వనంబునందు యమకింకరులు తఅట్ర నడుచుచు బరి హసింపుచుం దోలునెడ నా 

యసిప(త్రంబు లిరుగెలంకుల శరీరంబు దెంపుచుండ నడుగడుగున మొఅంబెట్టు 

చుండ బాధింపుచుండుదురు. 141 

దండింప(6 దగనివారల, దండించిన విప్రవరుల తనువులు ముట్టం 

దండించిన దుర్మతులం, tదండింతురు కౌలసూ త్ర నరకము లందుకా. 142 

క స mm mm 

1. మూషకాదుల బిల (వా) ల. పాత్రాదులందుల (హ.తం.వా.) లీ. బవరోమము లెక్క, 
వరుస నపరిమేయ వత్సరములు. (హ.తం.వా.) +**సూకరముఖం”__అని మూలము. దీని కనువుగా 

“దంక్రింతురు సూకరముఖ నరకము లందుజా” అని యుండ వచ్చును. 



పంచమ స్కంధము రక్త? 

ఆ మతియు నట్టి దుష్టమానవు( గింకరుల్ 

*విజిచి చెజకు (గోల ?విటిచి నట్లు 

బాధ పెట్టు చుండ. బడి మూర్చ. జెందుచు 

ఏమొజలు 'వెటు చుండు భూపవర్య! 143 

నరేందా (| యెవ్యండేనియు నీశ్యర కలిత వృత్తి గల జంతువుల హింసించు 

నట్లివాని నంధకూపం బను నరకంబునం బడ వె చిన (నందు నతండు దొల్లి 

తాను జేసిన) భూత(ద్రోహం౦ంబున నచ్చట వివిధ క్రూర పక్షి, మృగ, పశు, సర్ప, 

మశక, మత్కుణ, మకికాదులచేత హింసం బొందుచు, మహాంధకారంబునందు 

నిద్రానుభవ సుఖలేశంబును లేక కుశరీరంబునందుల జీవుండునుం బోలె మృత 

(పాయుం డె యుండు. 144 

. తన కలిమి నెప్యండేనియు( దన బాంధవవరుల. గూడి తగ గుడువక తా 

నును వాయసంబు భక్షిం,చిన మాడ్కి-కా దిన్నవా(డు శీఘమె యచటకా. 145 

[కిమిఖభోజన మనియెడి నర,కమునం బడి [క్రిములె కూడుగా6 గుడుచుచు దాం 

(గిమి యగుచు లక్షపరిమా,ణము గల ,[కిమిగుండమందు నాటుక యుండుకా. 

._ మజీయు నీ భూలోకంబున నెవ్వండేనియు నవిపన్ఫుం డె చౌర్య బలోద్వృుతుల 
౮ రా 0 

(బాహ్మణాదుల హిరణ్యరత్నాది [ద్రవ్యంబుల *నపహరించ్లు,నట్టి పురుషునినగ్ని 

వర్ణంబు లగు నయః పిండంబుల (న్నగ్నితి పంబు లగు శూలంబుల న్నతని) 

శరీరంబునం దివియుచుండుదురు. మజియును మదనాతురు లగుచు ప్రీపురుమ 

లగమా్యగ మనంబులు 'నేసిరని, నట్టవారి యమలోకంబున (నతితీక్ట్స క శాతాడీ 

తులం) జేసి, యగ్నిమయంబు లైన యుక్కు (ప్రతిమల నాలింగనంబు నేయింతురు. 

. రసర్వజంతుజాల సంగమ మొందిడు 

వాని6 బటి కటి వ(జ దం ష 
భట “టి ce 

కములు గలుగునట్లి ఘనతర శాల్మలీ 

తరువులందు ( జేర్చి దంతు రెపుడు. 148 

1. కరచి (క. నట్లు (క. త.డ, ద. బి లి. పొకలు వెటుచుండు 
\ . చు 

2 డతరశాతివాతల హిరణ్య (దవ్యంబులు నవహ ద హొ Ea a of 

1 రి నో 

ళ్ నం ర్న : py 

౮3 రి aS Pn ట్ర్ 

Ho KK 

ణు 

15. ఇనప తండసంబుల (క.చ.ట.త.జ.డ.వ.బ.) 

డ 
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ఆ. పార్టి వేర్యద! నరు(డు పాషండ దర్శను. 

డగుచు ధర్మమార్ష మడంచెనేని 

వాండు నరకమందు వైతరణీ నది 
నుడుగ కెపుడు( బౌరలి పడుచునుండు. 149 

వ. మతియు నట్టి వై తరణ్ నదియందు జల(గాహంబులు దిగిచి భక్షింపం (బాణం 

బులు నిగ్గమింప( దన పాపంబు లుచ్చరింపుచు వి ణ్యూ(త పూయ శోణిత కేశ 

నఖాస్థి మేదో మాంస వసావాహిని( దప్తుం డగుచునుండు. విప్రుండు శూద్ర 

కామినులం బొంది శౌచాచారంబులం బాసి గతలజ్ఞాం డై పళువునుం జోలి 

చరియించెనేని, నతండు నరకంబునుం బొంది యందు పూయ వి కూత 

లాలా .శేష్మ పూర్ణార్ణవం బందు ((దొబ్బం బడి) యతి వీభత్సితంబు అగు నా 

(దవ్యంబుల భుజింపుచుండు. 150 

క, శునకముల( బెంచి యెవ్వం, డనయంబును వేంట సలిపి యాత్మార్గముగా 
వనమృగముల6 జంపును నా, మనుజాధము నస్ర్రములను మర్షింతు రొగిణా.151 

ఆ, 1 దవ్యలోభమునను దంభార్హ మై పశు 

'వులను జంపి జన్నములను జేయు 

వాని( బట్టి యముని వారలు గోయుచు 

నుందు రెపుడు మిగుల సందడిలుచు. 102 

వ, కామమోహితుం డై యెవ్వండేనియు. దనభార్యచేత రేతఃపానంబు నేయించు, 

నా పాపాత్ముని రేతోహదంబునం (దోచి యా రేతంబునె పానంబు నేయించు 

దురు. రాజభటు లై నను, చోరులై నను ధనిక (గ్రామంబులపె ( బడి యందు 

గృహదాహంబు నేయువారలను, విషంబు పెట్టువారలను, వ(జదంష్ట్రలు గల 

వింశత్యు తర సపశత శునకంబు లెడతెగక తిగిచి భక్షింపుచుండు. 158 

సీ. లంచంబు గొని సాక్షి వంచించి యనృతంబు( బలి కెడు పాపాత్కు( బట్ట కట్టి 

యంత మానక వీచి యను నరకమునందు శతయోజనోన్నత శై లశిఖర 

మున దల|కిందుగా నునిచి యధోముఖంబుగ( బడ(ద్రొబ్బిన బొబ్బ లిడుచు 

కలట్లోలములు లేని కమలాకరము వోలెచటుల మె యున్న పాషాణమందు 

తే. పడినయంతన దేహంబు పగిలి పెక్కు 
తునుక లై పాసి యది గూడికొనుచు నుండు 

కొనుడి *యాకులమును నొందుచుండు. గాని 

చావు లేకుండు నా దుష్టజంతువునకు. 154 

వు ము శయన నఖ బస ఖ్ ఖా బబ టట IN 

1. జృంభణమున నరుడు దంభార్థమై పశు (ట.డ.ద.బ,.) 2. చదరమె (క.త.డ.బ.తం. వా.) 

లి. దండియాపద నొందుచునుండుగాని (క) 4. యాకులతను (తం.వా.) 
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ఆ. +1సోమయాజిభార్య6 గామించి పొందిన 

వాని. గపట మద్యపాన సోమ 

పాన మనుదినంబు6 బానంబు సేయు విట్ 

క్ష త్తి యులను బట్టి సం(భమమున, 155 

ఆ. ఉమ్ము (దొక్కి మోము తిమ్మ పట్ట6గ మోది 

యనల ముఖమునందు నగ్ని వర్ణ 

ముగను గాణి వ_క్త)మున నిండగా నుక్కు. 

నీరు వోతు రేచి నిష్టరముగ. 158 

వ. మణతియు నీచవర్దుండు నిష్ట సలుపుచుం దపో దాన విద్యాచారంబులం బెద్దల కవ 

మానంబు నేయువా(డు క్షొరకర్లమం బను నరకంబునందు నధోముఖుం డగుచు 

బాధలం బొందు. స్తీ పురుషు లెన్వరేనియు శరీర రత ణార్ధంబు పశువుల, మాన 

వుల బలి యిచ్చిరేనియు, వారలను నిరయంబునందు యమకింకరులు సురియలం 

దునీమి, త(ద్ర_్షంబు పానంబు నేయుచు( బాజౌడుచుండుదురు. (గామారణ్యం 

బులయందు జంతువుల శూల(ప్రోతంబులం గావించి హింసింపుచు హరించుచున్న 

వారలను, శూలప్రోతం బను నరకంబు నందు శూలపోతులం జేసిన, తుత్చిపాసా 

పరు లగుచుండ6 గంక గ్భ(ధ్రాదులు(తీక్ష తుండాగ్రంబులం దిగిచి భకింపుచుండు, 

మజియు ధూర్తస్వభావంబున, జంతుపీడనంబు6 గావించెడు పాపాత్ములం దంద 

శూకం బను నరకంబునందు వైదు ముఖంబుల సర్బంబులు గజిచుచు నుండు. * 

ఆ. ఎనయ దొడ లోన నిండ లోనె నను 
నా. గా రా 

బశు పతంగ హరిణపం క్రీ నెల్ల 6 

బట్టి హింసనేయు పాపాత్యు విషవహ్ని 
ధూమశిఖల [దొబ్బుదురు నృపాల ! 158. 

క. తన యింటికి వచ్చిన మనుజుని నతిథిం _గోధదృష్టి. జూచిన వానిం 

గను(గవల వజ దంష్ట్రల ( దనరిన యా కంక గృ(ధ్రతతి భకించున్. 15% 

MOEN RIT NE NN We I | 

+f *యసి హవెవి(పో రాజన్నో ఎశోసావా సోమవీథ సత్క_ళ్యలంవా సురాం (వతస్ణోవా ప్బకి 
అవి _ PR నా 

గ్ లి జ్ వ 2 లలో ర 

_పమాడతః'” _అని మూలము (26-28) హా “క్ర న్యకారత్నంబు నొరులకు (ప్రద త్తంబుచెసి మరొక వరునకు 

చొసగు పాపకర్ముని బటి కొటియు వాని వకంబున హాలాహలంబు బాసి నిగహింతురు మరియు" 
ల్ రి అనీ ల 

( చ.ట.జ.డ.బ.) 1. భిక్షుని, నతిథిని (చ.త.జ.డ.) 
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మ. ధనవంతుం డగు మానపుండు గడశన్ ధర్మో పకారంబులన్ 

ఘనతం జేయక యుండెనెని యమలోకంబందు సూచీముఖం 

బను నా దుర్గతి బటి (తోచి 'నిధికాపె యున్న భూతం బటం 
nh 6 వ 

చును బాశంబుల. బటి కటి వడితో నొప్పింతు రత్వు(గు లె. 160 
బట టి అ ర్లు 

నరవరేణ్య! యిట్టి నరకముల్ యమలోక 

ముందు గలవు మతే సహస్ర సంఖ్య 

అందు శమనదూత లనిశంబు బాధింతు 

రవని ధర్మదూరు లై న నరుల. 181 

ధర్మ వంతులెల ( దప్పక స్వర్షంబు 
™ Mn 

నందు భోగసమితి. బొందుచుందు 

రెలమి( బుణ్యపాపము ల శేషములవల్ల ( 

బుట్టుచుందు రవని( బుణ్యచరిత ! . 162 

నరెంద్రా! మోక్షమార్గంబు మున్నె ఏనుపించితి. ఇప్పుడు నీకు నెతీం గించిన 

వెల్లను (బహ్మాండకో శంబునం జతుర్లశ కో శంబు లని పరాణంబులు పలుకుచుండు. 

అట్టె (బహ్మాండంబు (శ్రీమన్నారాయణుని స్తూల శరీరం బగుటంజేసి (బహ్కాండం 

బెవ్వరు వరి ౦తు, 'రవ్వరు వి=దురు, వారలకు సకల(శేయస్సులుం గలుగు, 
జ్ర గ 

ఈశ్వర స్టూలశ రీరంబు దెలిసినవారికి గ్రద్దాభ కులం జేసి సూక్ముదేహంబు 

అల ఆలి ఆడ జ 
నఎజుంగవచ్చు. భూ ద్వీప వర్ష సరి ద్నది నభ స్పము[ద పాతాళ ది జ్నరక 

తారాగణ లోక సంస్లితం బెన సకల జీవనికాయం బె యద్భుతం బెన (శ్రీహరి 
థి Qe QQ Qe 

స్టూలశరీరంబు ఏినుపించిడి. *అఆని, 162 

జలజభవాది దేవముని సన్నుత ! తీర్ణపదాంబుజాత ! ని 

రల నవరత్న నూపుర విరాజిత ! కౌ స్తుభభూషణాంగ 1 యు 

జ్వల తులసీ కికురంగమద వాసనవాసిత దివ్యదేహ ! శ్రీ 

నిలయ శరీర! కృష్ణ! ధరణీధర ! భానుశ శాంకలోచనా ! 164 

(శ్రీతరుణీ హృదయస్థిత ! పాతకహర! సర్వలోకపావన ! భువనా 
తీత గుణాశ్రయ | యతి వి, ఖాత! సురార్చిత పదాబ్ది ! కంసవిదారీ 1 165 

we 

1 యిదిగా పెయన్న (వా తం. వా. ౯.) వ స్టూలదేహంబు (హ. తం.వా. )“పర మాత్మన ఉపగే యం 

హ్యనిష్టమపి '్రద్ధాభ క్తి వివద్ధ బుద్ధి ర్వేద'' (26.88) లీ. మరంద (ప హ 



పంచమ స్కంధము 551 

మత్తకోకిల. దండితారిసమూహ ! భక నిధాన ! దానవిహార ! మా 

రాండమంవల మధ్యసంస్థిత ! తత్ర్వరూప ! గదాసి కో 

దండ శంఖ సుదర్శనాంక | సుధాకరార్క్హ సున్నేత్ర [భూ 

మండలోద్దరణా ర పోషణ | మత్త దై త్యనివారణా | 166 

గద్య. ఇది శ్రీ సకల సుకవిజనానందకర వొప్పనామాత్య పుత్ర గంగనార్య (పణీతం 

బైన (శ్రీమద్భాగవత పురాణంబునందు భరకాత్మజుం డెన సుమతికి 

రాజ్యాభి షేకంబును, బాషండదర్శనంబును, సుమతి పుత్ర జన్మవిసారంబును, 

గయుని చరి(త్రంబును,గయుని సం స్తుతియు,భూ ద్వీప వర్ష సరి దది నభ 

స్థితియును నను కథలు గల 

పంచమస్కంధంబు నందు ద్వితీయా శ్వాసము సంపూర్ణ ము. 

సృ్పము[ ద పొతాళ ది జ్నరక తారకాగణ సం 



భా, 

గ శ్రీవళ్చాంకిత కౌ స్తుభస్ఫురిత లక్ష్మీచారు వక్షస్థల 

(శ్రువిభాజితు నీలవర్డు శుభరాజీవాతు( గంజాతభూ 
'దేవేం్యదాది సమ స్త దేవ మకుటో రిపోరు రత్న (ప్రభా 

వ్యావి దాం(ఘిసరోజు నచ్యుతు. గృపావాసుం (బశంసించెదకా. 
ధి గ 

ఉ. నిండునముతిం దలంతు. గమనీయభుజంగమరాజమండ లీ 

మండను జం [ద్రఖండ పరిమండితమ _స్తకు ( దారమలి కా 

పాండురవర్జు( జండతరభండను హేమగిరీం్యద్రచారుకో 

దండు మహేశు గంధగజదానవభంజను భ కరంజనుకా, 

ఉ. హంసతురంగముం బరమహాంసము నంచితదేవతా కులో 

_తంసము నాగమాంత విదిత (ధువ పుణకరమా వతంసముం 

గంసజిఘాంసు నంశమును గర్చ్బురసూ త సమావృతాంసముకా 

ేపాంస నడంచు (బ్రహ్మము నహీనశుభంబుల కై భజించెదకా. 

ఉ. మోదకహసు నిక సమదమూషకవాహను నేకదంతు లం 

దోదరు నంబికాతనయు నూర్జితపుణ్యు గణేశు దేవతా 

_హ్రాదగరిమ్లు దంతిముఖు నంచిత భక్త ఫల (ప్రదాయకుకా 
'మోదముతోడ హ స్తములు మోడ్చి భజించెద నిష్షసిద్దికికా. 

అనాలి © (6 

ఈ పద్యము క.ట.డ.బ. లలో లేదు.4140 క. లో ఈ (క్రింది పద్య మున్నది. 
క. శ్రీరామనామ ! పావన, కారుణ్య సరోజనే(త ! కౌసల్యసుతా 

భారతివతి మునిసేవిత!, చారుకృపాలోల! రామచంద్ర! నృపాలా ! 
ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్తు (15) 1588, 4168 లలోను, జ.ట.డ.బ. లలోను ఈ (కంది పద్యమున్నది. 

క. థ్రీ విశ్వభారభరణా, (పావీణ్య విభాసమాన ఫణిరాజ్జిభ బా 

హా విపుల విజయ దోహల, రావణ మదకరి మృగేం_ద రామనరేం(ద్రా! 

1. హింస నడంచు నబ్దభవు నెల్ల సుఖంబులకె భ జిం చెద కా (చ) 



షష్ట స్కంథము 

టం 

దో 

కల్లతనంబు గాక పొడగట్టిన పూర్వపురీతి నేండు నా 

యుల్లమునందు నుండుము సమున్నత తేజముతోడ భ_క్తిరం 

జిల్లిన చూపు గూడ విధి. జెందిన (ప్రోడ బుధాళి నీడ మా 

తల్లి దయామతల్లి (పణత్యద్రుమకల్పకవల్లి భారతీ! 

=, విలస త్యంకణరవరవ, కలితం బగు నభయ వరద కరములు బెరయం 

జెలరే6గి భ కులకు నల, కలుములు దయసేయు జలధికన్యక6 దల(తుకా, 

. కాళికి బహుసన్నత లో, కాళికి కమనీయ వలయ కరకీలిత కం 

కాళికి తాపస మానస, కేళికి వందనము నేసి కీ రింతు మదిజా. 

* అని యిష్షదేవతా [ప్రారనంబు సేసి, 
టె థి 

. పరమసమాధిధుర్యు( బటు పావనకర్మ విధేయు దేవతా 
వర నర వంద్యు సద్విమలవాక్యు జనార్లన కీర్తన (క్రియా 

భరణ సమర్హు వెద చయ పారగు భవ్యుం దికాల వేది భా 

సురమతి( గొల్ను టొప్పు బుధళోభితు. బుణ్యు( బరా శరాత్మజుజా, 

వ్యాసుని భగవ త్పదసం, వాసుని నాగమ పురాణ వర విష్ణుక థా 

వాసుని నిర్మల కవితా, భ్యాసుని పదపద్మయుగము భావింతు మదికా. 

వరకవితో(దేకి వాల్మీకి గొనియాడి భాగవతార్ల వె భవము. బలుకు 
థి 6౬ | 

రీర్లి 

10 

శుకమంజాలాలాపు శుక యోగి (బార్థించి బాణ నుయూరుల (పతిభ. నొడివి 

భాస సౌమిల్లక భారవి మాఘుల ఘన సుధా మధుర వాక్యముల దలచి 

స 1 వ కాళిదాసు గవీం[దకల్పవృకము 6 “గొల్చి నన్నపాచార్యు వర్ష నల. బౌగ 

* వెలయ దిక్కున సోమయాజుల భజించి 

యెట్డనామాత్యు భాస్కరు నిచ్చ ేన్సునిచి 

సుకవిసోముని నాచనసోము నెఆ€గి 

కవిమనోనాథు శ్రీనాథు ఘనత మెచ్చి. 

ఎమ్మెలు నెప్పనేల? జగ మెన్నంగ. బన్నగరాజశాయికికా 

సామ్ముగ వాక్యసంపదలు సూ అలు చేసినవాని భక్తిలో 

నమ్మినవాని భాగవత నై ష్రికు6 డై తగువాని( బేర్మితో 

బమ్మెర పోతరాజు కవిపట్టపురాజు( దలంచి (మొ క్కాద౯ా. 

అని సకల సుకవి ని కరంబులకు ముకుళిత కరకమలుండ నై. 

వ టబ ™ 

1. గొలిచి (తం. వా) 

డి 

12 

18 



ర్ర్క 

a 

శ్రీమహాభాగవతము 

ఎయ్యది కర్మబంధముల నెల్ల హారించు విభూతికారణం 

బెయ్యది స న్ముసింద్రులకు నెల్ల 6 గవిత్వసమా(శ్రయంబు ము 

న్నెయ్యది సర్యమం[త్రముల నేలిన దెయ్యది మోకలక్షీరూ 

పెయ్యది దాని( బల్కె_ద సుహృద్యము భాగవేతాఖ్య మం[త్రముకా, 14 

అని శ్రీమహాభా గవత పురాణంబునందు షష్టస్కాంధం బం(ధభాష రచియింపం 

బూని?" మదీయ కవితామహాలక్ష్మికి నారాయణుండె నాథు( డగుటంజేసి యీ 

కృతి కృష్ణార్పణంబు జేసితి. అది యె ట్లనిన, నేను విద్యాభ్యాసంబునం దగిలి 

కొండుక నై యుండ నొకానాండు దివంబున. 15 

కలిత విశేషవస్త్రములు గట్టి హిమాంబు సుగంధ చందనం 

బల(ది వినూత్న భూషణము లారయం దాల్చి వినోద లీల నిం 

పుల మృదుశయ్య ని(ద్ర( దగి బౌందినచో. గనుపై ( బల్మఅు౦ 

2గలయ ( దటిద్విలాసములు గట్టిగ నొక్క-ట నిల్చు పోలికా. 16 

ఉరవడి (పాగ్వీథి నుదయించు మారాండ కోటిబింబచ్చాయ గూడినట్లు 

హరి హర (బహ్మ్మల యాత్మలలో నుబ్బి కరుణ యొక్క-ట మూర్తి బెరసి నట్లు 

ఖరకర కర తీవ గతిని గరంగుచు హేమాది *సోగ సె ల్లెగసినట్లు 

ఫణిరాజ ఫణరాజి మణిగణ విస్ఫూ_ర్తి సుషిరంపు 'వెలిదల చూపినట్లు 

ఉటిపడటు కెటి నూ(డదినటు 
రు డగా రు అ గం 

తేజ మెస(గంగ నా (మోల దివ్యవాణి 

పూని సాక్షెత్కరించి సంపూర్ణదృష్టి6 

జూచి యిట్లని పలికె మంజులముగాను, 17 

ఆటలు పాటలుం జదువు లద్భుత ముల్ విన నొప్పు వాద్యముల్ 

సాటి దలంపరాని బలుసాములు మున్నగు విద్య లెల్ల నీ 

కాటలు పాట లయ్యు విను మన్నిటికి౯ మెజు. గిడ్డ భంగి నా 

చాటున6 జాటుకారపద నాధుకవిత్వము6 జెప్పు మింపుగకా, 18 

అని యానతిచ్చు జగన్మాత కృపావలోకన సుళోకుండ నె యే నొక ళ్లోకంబు 
౧ Qe ౧ 

నాక్షణంబ నొడివితి. అది యెట్టి దనిన, 19 

వ జ I II ఖ్ టా బవ న్ని క 

1. భాగవతార్థ (హ) ₹ యీ కృతికిం బతిగా నద్రేవుండు గలండని వితర్కించి నాకుం గవిత్వ 

మహాత కంబు నం_పాప ౦బజగు కొలంబు దలంచి నారాయణుండె దె వంబని యెజింగి మనోరథంబు 

సఫలం బయ నని యో కృతి గృష్టా ర్పణంబు చేసితి, తా. ప. _చపతులలో నిట్లున్న ది. ది. దలమునః( 

అర (గమ్ము,(కొమ్మొజు.గు తండము రూపున (హ, లం. వా.) లీ. చెంత (తం. వా.) చెంగ (క, ట.జ.డ.బ) 



ఈ శక ౦దము ల వష్ట స్కంధ ర్ ల 

కము. హంసాయ స త్వనిలయాయ శేసద్మాశయాయ 

pm 

నారాయణాయ నిథఖిలాయ నిరాశ్రయాయ 

స తృం(గహాయ సగుణాయ నిరీశ్వరాయ 

సంపూర్ణ పుణ్యపతయే హరయే నమ స్తే, 9) 

ఈ లోకం ?బఐ దేవి యంగీకరించె. అంత మేలుకాంచి యానందభరి తుండ నె 
ఓం ర 

నా(టనుండి, చం(ద్రానుగత యగు చందికయుం బోలె, నారాయణాంకితం బె న 
Qe 

కవిత్వ త_త్వజ్ఞాసంబు గోచరం బయ, దానికి ఫలంబుగా గోపికావల్ల భుని 

నుల్ల ౦బున నిడుకొని. 21 

పలుక € గలిగె మొదల భాగ వతార్గంబు 

భ ర కృష్ణు డాయ భాగ్య మొదవె 
అం ర 

నమృతరసము గోర నలరు చింతామణి 

పా్యత్ర సంభవించు భంగి నిపుడు. 22 

భాగవతము తేటపజుప నెవ్వండు సాలు 
శుకుడు దక్క- నరుని సకుండు దక్క 

బుద్ది దోంచినంత బుధులచే విన్నంత 

భక్తి నిగిడినంత పలుకువాండ. 28 

పుటిననా(ట నుండియును బుటడ యెటియ దటు నెనం జే 
రు లు రు 0 CQ 

పట్టి నుతింప. జిత్తము శుభం బగు మద్వర వాక్య సీమకుం 

బటము గట్లినాండ హరి€ బాయక త త్య-థనామృతంబు నే 
చు ర 

నుటిపడంగ జెప్పుదు బుధో తము లాను(డు (శ్రో(త్రపదతి౯. 24 
es అజాత , 6 

అని. 25 

(శ్రీవత్స గో(తుండు శివభ కి యుక్తుండా ప_స్తంబ సూ(త్రుం డపార గుణు(డు 

m= / అదు నః అడ అద్య సర్బూూరి శాసనుం డెజ్జ (_పెగ్గడ ప్వుతుండు ఏరన పుణ్యమూర్తి 

కాత్మజుం డగు నాదెయామాత్యునకు. బోలమాంబకు నందను లమితయ శులు 

కసువనామాత్యుండు ఘను(డు వీరనమంత్రి సింగధీమణియు నంచితగుణాఢ్యు 

లుద్భవించిరి తేజంబు లూర్హితముగ 

సొరిది మూ _ర్హిత్రయం బన శు(భకీ ర్తి 

బర(6గి రందుల6 గసువన (పభువునకును 

ముమ్మడమ్మను సాధ్వి యిమ్ములను వెలనె, 26 

మ్ IR I RIN ITS NO NI 

1. సమాఢ్రయాయ (వహ) శ, అ ద్రేవుం డంగీకరించె (వా) 
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+ఆడదు భ_ర్రమాట కెదు రాడదు వచ్చినవారి వీడ(గా 

నాడదు పెక్కు భాష లెడనాడదు వాకిలి వెళ్ళి కల్ల మా 

టాడదు మిన్నకేని సుగుణావళి కిందిరగాక సాటి యే 

చేడియ లెదు చూరికుల శేఖరుకస్వయ ముమ్మడమ్మకు౯ా,. 27 

ఆ కసువయమం|త్రికిం బు, క్యాకల్చశళుభాంగి ముమ్మడమ్మయు మము న 

వ్యాకులచిత్తుల నిరువుర, శ్రీకర గుణగణుల6 బుణ్యశీలుర6 గాంచెకా. 28 

అంగజసమ లావణ్య శు, భాంగులు హరి దివ్యపదయు గాంబుజ విలస 

ద్భృంగాయమాన చిత్తులు, సింగయ తెలగయలు మం(తిశేఖరు లన౭గకా. 29 

+ అం ద(గజాండ శివపూ, జం దనరినవా(త విష్ణుచ రితామృత ని 

ష్యంది పటు వాగ్విలాసా, నందోచిత మానసు(డను నయకోవిదు(డకా. $0 

కావునం గృష్టపాడారవింద సందర్శనాదర్శతలాయమాన చిత్తుండ నై. 1 

ఆళ్ళ — కష ష్య ౧తములు ;-- 

శీపతికి మతాతికి నుత, గేపతికి6 |దిలోక సతికి గురుజనబుధ సం (©) ఎ (C 

ప తాప నివారణ మతికిని(, (బాపితసనకాది తతికి బహుతర ధృతికికా, 82 

హరికి గురు కలుషకుంజర, హరికి బలాఖీలహరికి నంత స్థిత గ 

హ్వారికి నరహరికి రక్షిత, కరికి. గర్వాగస్థగిరికి ఘనతరకిరి కికా, 93 

గుణికి సమాశిత చింతా, మణికి మహేంద్రాది దివిజమండల చూడా 

మణికి. [బక ల్పితశయ్యా, ఫణికి నురోభాగ కౌస్తుభ (పియమణికికా. 94 

. 2రంసాసుర సంహోరున, కంనాంచిత కర్జ కుండలా భరణునకుకా 

హింసాపర పరమ స్తక, మాంసకరాళిత గదాభిమత హసు నకుకా, 85 

వర యోగి మానసాంతః, కరణ సుధాంబోధి భావకల్లోల లన 

తరత త్వ శేషశాయికి(, జిరదాయికి సకలభ క్త చింతామణికికా. 86 

రక థా ప్రారంభము :- 

సమర్చితంబుగా నా యొనర్పంబూనిన ష షష్టస గ్రాంధంబునకుం గథా (ప్రారంభ 

(కమం బెట్టినదనిన, హరి చరణస్మరణ పరిణామ వినోదులయిన శౌనకాదులకు 

నిఖిల పురాణేతిహాస నిర్ణయ విఖ్యాతుం డె న సూతుం డి టనియె. ్రి 
౬ యు ౧ 

+27, 28 పద్యములు (ద) లో లేవు. 1. లేరుచూరి కులశేఖద. అని యండనగును. 
2. కంనమది దమన దత్తన కంనాం౭ంచిత క ర్థకుండ డలాభ-ణునకుకా (చ. చట్ త.) 



షష్ట స్కంధము ర్ర్ 

em 

(AN 

అధ్మాంయము_౦౧ 

ం (శ్రీరమణీ రమణకథా, పారాయణ చిత్తు (డగుచు( బలికె6 బరీకి 

ద్ఫూరమణు( డాదరంబున, సూరి జనానందసాం|ద్రు శుకయోగీం(ద్రుకా 88 

= షడు ణెశ్వర్య శాశ్వతమూ రి వె నటి మునినాథ! దయతోడ ముకి పదము 
Mn రా ల అజం దా బె నా 

మున్నుగా నే మార్గమున వినుపించితి వారయ నపవర్ష భూరిమహిమ( 

(గమ యోగసంభవ (బహ్మంబు *తోడన యనువొంద నగు నవి వినుతితెక్క 

మతీయు స త్య రజ సమః (పభావంబుల( గడి(ది యె యున్నటి కర్మచయము 
జల అటో రదు ( 

. నప్పటప్పటి క జ (గని యట్టి (పకృతి 

గలుగు పురుమని భో గార్హఘటన దేహ 

కారణారంభరూప మార్గంబు మొదలు 

మాటిమాటికి ననియు చేటపడ(గ. 39 

+. మటియు ననేక పాపలక్షణంబు లగు నానావిధ నరకంబులును, వాని కాద్యంతం 

బులును,స్వాయంభువ సంబంధియగు మన్వంతరంబును, (వీయ (వ్రతో తానపాదుల 

వంశంబును, ద చ్చరి(త్రంబును, ద్వీప వర్ష సము (దా(ద్రి న ద్యుద్యాన వనస్పతు 

లును, భూమండల సంస్థానంబును, వాని పసరిమాణంబును, జ్యోతిశ్చ|క్రచలన 

(ప్రకారంబును, విభుం డై న సరమేశ్వరుం డెవ్విధంబున నిర్మించె, నా విధం 

బంతయు నెతటింగించినా'డవు. ఇప్పుడు, 40 

= కడి(ది వేదనలకు( గారణం బై యుండు 

గుజుతులేని నరక కూపరాశి 

పాలుగాక నరుండు (బతికెడు మార్గంబు 

పరమపుణ్య! తెలియ బలుకవయ్య! 41 

. అనినం దిరీకిన్న రేం్నదునకు శుకయోగీందద్రుం డి ట్లనియె. 42 
(౧౧ 

. కట్టా! (త్రికరణ *ములచెం, బుట్టిన దురితముల నప్పుడ పొలియింపని యా 

కట్టిండి దేహం బుడిగిన 6, గొట్టాడును బిట్టు నరకకూ పంబులలోన్. 43 

. కౌవున6 గాలకింకర వికారము గానకమున్న మృత్యు దు 

ర్భావన చి తముకా *వెడ6ంగుపాటును జెందకమున్న మేనిలో 
జీవము వెల్లుచుండి తన చెల్వము దప్పకమున్న మున్నుగాC 
బావనచి త్తు. డై యఘము( బాయు తెజం గొానరింప6గా6 దగుకా. 44 

ల అపు 

1 తోయగూడ (తం.వా.) బీ. మెజు(గక (హ.తం.వా.) లీ. జెడుగుపాటుగం జ్రేయకమున్న (వా) 



ర్5్8 శ్రీమహాభాగ వతము 

క. కాలం బెడగని పాపము, మూలము( జెబుపంగవలయు మును రోగములకా 

దేలిన చోషము నెజు(గుచు, వాలాయము దాని నడ(చు వై ద్యునిభంగికా. 5 

సీ. అనవుడు నాతని కనియె భూకాంతుండు కనుకలి వినుకలి గలిగినట్టి 

పాపము దనకు నొప్పని దని 3౩ని చాల. బరితృ పుం చయ్యు. (గ్రమ్మజ నొనర్చు 

మూఢాత్కునకు దోషమోచనం బెయ్యది? యారయ నెజి(గింపు మదియు 6 గాక 

కలుష మొకొ్క్కాక చోట. గావించు నొకచోట6 గావింపకుండు( దత్యర్మ మెటి6గి 

తే. యట్టి జనుండు పుణ్య మేరీతిం జేసిన 

నది ఫలింపనేర దని తలంతు 

సలిలమందు మేలి మలినంబు 'వోవంగ 

గజము (గ్రుంకువెట్టు గతియు. బోలె. 46 

+ అనిన శుకుం డి ట్ల నియె. 

క. కర్మము కర్మముచేతను, నిర్మూలము గాదు తెలియనేరక తానే 

కర్మము సేసిన ద తతి, కర్మం బొనరింపవలయు6 గలుషవిదూరా! 48 

5. హితముగల కుడుపు మతి రు, గ్వితతుల ( బొడమంగనిని విధమున నతిస 

(ద్వతుం డై డె నవాండు “నిర్మల, మతిచే నఘరాశి నెల్ల మట్టము నె సెయుకా. 49 

చ. తపమున (బహ్మచర్యమున దానములకా శమ స ద్దమంబులకా 

జపముల సత్య శౌొచముల స న్నియమాది యమంబులకా గృపా 

నిపుణులు ధర్మవ _ర్రనులు నిక్కము హృ తను వాక్యాజంప్ప6 జా 

పపుగుది((దుంతు రగ్ని శతపర్వ్య వనంబుల నర్చుకై వడికా, స్[ 

వ. అదియునుం గాక. స్ట్! 

కొందు పుణ్యవర్తనులు గోపకుమార పదారవిందజా 

నంద మరందపాన కలనారత షట్పదచిత్తు లౌచు గో 

వింద పరాయణుల్ విమల వేషులు దోష వ మశంతు రాత్మలం 

జెందిన భ కి చేత రవి చేకొని మంచు నడంచుకై వడికా. ర్2 

క. హరిభక్షి చేత గొందణు, బరిమా రురు మొదలు ముట్ట. బాపంబుల ని 

షురతర కరముల సూర్యం. డరుదుగ బెనుమంచుిపించ మణ(చినభంగికా.58 

క్ 
© 

. దంతిపురనాథ! విను మొక, మంతన మెజీంగింతు శదు దమంబులు నంహో 

నకు వంతు శభవంతు( జేయవు, కంతునిగురు భక్తి ముకి? గలిగించుగతికా. 54 

మ బా మ ఖా స బబ మ యఖ య స స స మ 

5 లో శ ళో క తోలి ౯ ని Pp 1. పెచమణచిన [త౨.వా.) బె. తాలిమి, కతమున తత ఇఐబు కొఅకు క ల్పించుజులు (క) 



షష్ట స్కంధము క్క్9 

§ 
00 హరికి నర్థము (బాణ మర్చితంబుగ నుండువాని క్ర_వల్య మెవ్వనికి లేదు 

ననజలోచను భ_కవరుల నేవించినవాని కై వల్య మెవ్వనికి లేదు 
వై కుంఠ నిర్మల (వతపరుం డై నట్టివాని కైవల్య మెవ్వనికి లేదు 

సరసిజోదరు కథా (శ్రవణ లోలుం డె నవాని కె వల్య మెవ్వనికి లేదు 
వ వా 

* లేదు తపముల (బహ్మచర్యాది నిరతి 

శమదమాదుల సత్య శెచముల దాన 

ధర్మ సుఖముల సుసిరనాన మెన 
అథ లా 

వైష్టవజ్ఞాన జనీత నిర్వాణపదము. 

* అరయ నెన్నండు. జేటు లేనట్టి ముకి 
వర్మ మీ లోకమందు నెవ్వనికి. గలదు? 

సాధులును బుణ్యశీలురు సజ్జనులును 

హరిపరాయణ తత్సరు అగుట గాక. 56 

* అరుదుగ నరహరి భక్తిం, బొరయని యా పురుషు సుకృతి పుంజంబులు వే 

మటు పుణ్యు( జేయ నేరవు, సరవర మధుఘటము. బెక్కు నదులుం బోలెకా, $7 

: సతతము ( గృష్ష పొాదజలజంబులయందు మనంబు నిల్చు సు 

(న్రతులు తదీయ శుద్ద గుణరాగులు కాలుని యుగ్రపాళ సం 

హతుల ధరించు తత్పుభటవర్శములం గలతోన6 గాన రే 

గతులను దుషకర్మములు గ కొని వారల జెందనేర్చునెః 58 
(cA) యి 

కావున సీయర్ధంబునకుం బురాతనంబగు నొక్క యితిహాసంబు గలదు. ఆది విష్ణు 
దూత యమదూత సంవాదం బనంబడు. దాని నెజీంగింతు ఆకర్థి ంపుము. ఫ్ర్ట 

—: అజూామిళోపాఖ్యానము :-- 

నరనాథ! వినుము కన్యాకుబ్బపురమునంగలండు (బ్రాహ్మణు డజామిళు( డనంగ( 
బాతకుం డతుల నిర్భాగ్యుం డ వజ్ఞాండు నష్టస దాచారి కష్టరతు (డు 

జూదంబులందు దుర్వాదంబులందును జౌర్యంబునందు మచ్చరము గలిగి 

“తొత్తును బత్నిగా మత్తు. డె వరియించి కొడుకుల బదుగురం బడసి చాల 

* మోహజలధిలోన మునిగి ముచ్చట దీర 

బాల లాలనౌది లీల దగిలి 

పెద్దకాల మత(డు పెంపార సుఖియించి 

3బలిత మెల్ల ( దొలంగి పలితుండయ్యె. 60 
NOUR CRMC 

1. లై నగాక (తం. వా.) కీ. తొత్తాత్మ పత్నిగా (హ. తం. వా.) శి. ఫలితమెల్ల వదలి 
పతితుడయ్యె (హ. తం. వా.) 
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pom 

(శ్రీమహాభాగవతము 

నిర్మలం బన6 జాలనెజయు చిత్తం బన నల్లని వెం(డుకల్ తెల్ల నయ్యె 

దగు మోహపాశ బంధంబు జాజీినమాడ్కి. 6 *బొదలినయంగంబు వదల (వాలి 

నిం[దియంబుల కోర్కె_లి (క నొల్ల ననుభంగి నుడుగక తల చాల వడక? జొచ్చెం 

దమకఒబు (ప్రాయంబు కిదగిలిపోయిన మాడి. లోచనంబుల చూడ్కి. నీచమయ్యె 

వగరు ప్ప నంత? బెగలె దంతంబులు 

నుక్కిసయును దగ్గు బిక్కటిలై 
శిరసు నొవ్వందొడం గె జెదర మనం బంత( 

గడి(ది యైన ముష్పుకాలమునను. . Gl 

=, ఎనయ నతని కెనుంబ దెనిమిది వర్ష ౦బు 

లంత నరుగుటయును (భాంతు డగుచు 

గోరి పిన్నకొడుకు నారాయణాఖ్యుండు 

బాలు డగుట మిగుల భక్రి( జేసి, 62 

= తన సతియు.6 దానుంగూరిమి, మనమున బెన(6గెన6గ నక్కు_మారుని నని శం 

బును ముద్దు నేయుచుండెను, జనవర! వాత్సల్య మాత్మ సందడి గొన(గజకా. 68 

బాలుని( *గలభాషణ జన, పొలుని (7) నిజ జనక బంధు పరిణామ కళా 

నీలుని లోలత( గనుంగొని, యాలరి (|బాహ్మణు(డు నందితాత్ముం డగుచుకా. 

అత్యంత పాన భోజన, కృత్యంబుల ( బౌత్తు గలిగి క్రీడల ( ద తాం 

గత్యంబు వదల కాగత, మృత్వ్యువు( గన నేరం డయ్యె మిక్కిలి జడుండె . 65 
దా 

. తెలియ కీ రీతి నతడు వర్తింపుచుండ 

భయద మగు మృత్యుకాలంబు (ప్రా ప మెన 
వాది Q_ 

భూరి వాత్సల్యవృ_తి న వతు. దలంచి 

రయాత్మ 6 (బలపించు నారాయణా యటంచు. 66 

. అప్పుడు. గ్ర 

. కింకరుల ధర్మరాజ వ, శంకరుల దురంత దురిత సమధిక జన నా 
శంకరుల సకలలోక భ, య-:కరులం గనియె నిందియాకులు, డగుచుకా. 68 

. ఘాతకుల దండదండిత, పొతకుల మహో(గ కర్మ భర నిష్కురుణా 
జాతకుల(6 |బేతనాయక, దూతక సంతతుల నతడు దూరమునందుకా. 69 

ఎం లంట టంట కప్పు లపల ప ప ల 

. నిర్మల:బని చాల నెరయుచిత్త బున (వా, నిర్యలంబయి (1) 2. పొడలిన యంగముల్ 

క) అరిగిపోయిన (ద) 4. అర్థవచోటబు జు ఫౌలుని (చ) 
లీ 



నడు స్కంధము 561 

ణు కనియెకా (బ్రాహ్మణు డంత్యకాలమున వీ(శకా రోషనిష్ట్యాతులకా 
ఘన పీనోష్ట వికార వక్ష విలసద్గ ర్వకణో శే బతుల కా 

జన నం|త్రాస కరోద్యతాయత సుపాశ (_శేణికా హేతులకా 

హననవ్యాపి విభీతులకా మువుర నాత్య్మానేతలకా దూతలకా. 7 

ఇ ట్రతి వికృత తుండ గండభాగ విషమ వీవృ త్త త్ర నేతలు, నతి పుష్ట నిష్టరతను 

యపి సంవేష్టిత మహో ర్వ్యరోములు, నభ్య_స్త సమస్త జీవాప హరతి కరణ 

(ప్రశస్త హ స్త విన్యస్త స "పాళధారులు నగు యమభటుల మువ్వురం గనుంగొని 

యజామిళుండు విక లేందియుండును, వికంపిత (ప్రాణుండును, వికృత లోచ 
నుండును, విహ్వాలాత్మకుండు నై, Tt 

దూరమున నాడు బాలుడు, బోరన6 దన చిత్తసీమ. బొడగట్టిన నో 

నారాయణ! నారాయణ! నారాయణ! యనుచు నాత్మనందను నొడివెకా, 

మరణపువేశ నద్దనుజమర్లను సంస్మరణంబు నేయం ద 
త్పరిసరవర్తు లాత్మపరిపాలకు నామము నాలకించి ని 

ఘరగతి నేగుదెంచి పొడసూపి యదల్చిరి కాలు దాసులకా 
ఖరతరభాషులకా వికట కల్పిత వేషుల దీర్గ రోషులకా, [8 

దాసీభర్త నజామిళ, భూసురు( దత్తనువువలన బోరన వెలికిం 
2ద్రినెడు యమభటులను బో 0, ద్రోసిరి శ్రీ శ్రీవరుని కూర్మిదూతలు కడిమికా. 74 

— విష్ణుదూత యమదూతల సంవాదము 2: 

ఇటు విషదూతలవలన నిరూత (పయత్ను లె యమదూత లిటనిరి. 7 
aa) (౫%) (a QQ యం 

ఎవ్వనివారలు మాతో(, జివ్వకు( గత మేమి? యిట్లు చిక్కినవానిం 
(గొవ్వున విడిపించితి రిక, నవ్వులకో? జముని శాసనంబులు జగతి౯, 76 

ఎవ్వరు మీ రయ్య! యీ భవ్యరూపముల్ కన్నుల కద్భుత(క్రమ మొనర్చె 

కిదివ్యోపదివ్యులో? దేవతాప్రవరులో? సిద్దులో? సాధ్యులో? చెప్పరయ్య! 
దళిత పాండుర పద్మదళ దీర్ల నేతులు వేర పీత కౌశేయ వాసు లరయ 
గండ మండల నట త్క్యుండ లద్వయులును బటు కిరీట (ప్రభా భాసితులును 

భూరి పుష్కర మాలికా చారువకు 

లమిత కోమల నవయౌవనాధికులును 

బాహు కేయూర మణిగణ (భాజమాన 

ఘన చతుర్చుజు ల్యభ్రసంకాళ రుచులు. 77 
తం న మ ముల దాం దంల కంల లాం 
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( 
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క. ధనువులు నిషంగచయములు, కనదంబుజ శంఖ చక్ర ఖడ్గ గదా సా 

రగా 

ధనములు ధరియించిన మీ, తనువులు లోకముల కద్భుతం బొనరించెకా. 78 

శాంతంబు లైన మీ తను, కాంతులు జగములను దిశల. గలిగిన బహుళ 

ధ్వాంతములఅ.( బాఅ(దోలుచు, సంతస మొనరించె నిపుడు సర్వంకషమె,. 79 

ఇ ట్లఖిల లోకానందకర 'క(మాకారులు, నఖిల విభాజమాన తేజో దుర్నిరీక్య 
మాణులును, నిఖిల ధర్మపాలురు నగు మీరు ధర్మపరిపాలుర మమ్ము నడ్డ పెట్టం 

గతం బేమి? అనిన మందస్మిత కందళిత ముఖారవిందు లై గోవిందుని కందువ 
మందిరంబు కౌవలివారలు వారివాహ గంభీర నిరోష పరిపోషణంబు లైన విశేష 

భాషణంబుల ని ట్లనిరి. 80 

మీరు పరేతనాయకుని మేలిమి దూత లెని బలు. డా 

తోరపు. బుణ్యలక్షణము, దుష్కృుత భావము, దండకృత్యముం, 

టీరముతోడ నీతని కభఖీష్టనివాసము, పూని దండు లె 
వ్వారలు ? సర్వభూతములొ? వారక కొందజు పాపకర్ములోః 81 

అనిన యమభటు లి ట్రనిరి. 2 

వేద (పణిహితమే యను, మోదంబుగ ధర్మ మయ్యె మున్ను తదన్యం 

బేడి యగు నది యధర్మం, బాదియు హరిరూపు 2వేద మన వినుకతనన్. $9 

*ఎవ్యనిచే( దన యిరదొందు (త్రిగుణ స్వభావ మెనట్టి యీ [ప్రాణిచయము 

లనుగుణ నామ కియారూపములచేత కొనెంతయు( దమయంత నెజు(గ బడును 

నర్యముం డనలంబు నాకాశ మును (పభంజను(డు గోచయమును శశధరుండు 

సంధ్యలు దినములు శర్వరీచయములు కాలాంబు వసువుతీ జాలములును 

దేహాధారికి సాక్తు లె తెలుపుచుండు 

దండన స్థాన విధము +సద్దర్మగతియు. 

+దగుల మీ రీ (క మానురోధనము చేసి 
యఖిలకర్ములు దండార్హు అరయ నెపుడు. 84 

కోరి కర్ముంబు నడపెడువారి కెల్ల 

గలిత శుభములు నళుభముల్ గలుగుచుండు 

నరయంగా దేహి గుణసంగి మైనయపుడె 

పూని కర్మంబు నేయక మానరాదు. 85 

UNITRIN INN NIN, 

1 సుందిరాకాదలు (క.చ.జ.డ.బ.) 2. వేదమని (క.జ.) కి.నేర్పడుగతి( దాన నెలుంగంబడును 
హృ వ ఈ పద్యమున క నయము సరిగా. గుదురుట లేదు. క స రధర్మో విజ్ఞాతః, స్థానం దండస్య 

యుజ్యతే” _. మూలము. (1-48) “స ర్వేక ర్మానురోధేన దండమర్షంతి కారిణః్ - మూలము (1.48) 



ష స్కంధము 
క 

క. (ఫకృతమున. దా నొనర్చిన, సుకృతము దుష్కతము నెంత చూడ(గ నంతే 

పేవికృతి. గని యనుభవించు, న్నకృతమతికా ద త్సలంబు నతినిపుణుం డె .86 
యా 

వ. మశియు వినుండు, ఈ%జన్మంబు శాంత ఘోర మూఢ గుణంబుల చేత నైన 5 

సుఖ దుఃఖ గుణంబులచేత నయినను, ధార్మికాది గుణంబులచేత నై నను, సకల 

భూతంబులు తె )విధ్యంబు నే (ప్రకారంబునం బొందు, నా (ప్రకారంబున జన్యాంత 
Q_ 

రంబునం బొందుచుండు. దేవుం డె న యముండు సర్వ జీవాంతర్యామి యె 
యి షి 

ధర్మాధర్మయు కం బై న పూర్వరూపంబులను మనస్సుచే విశేషంబుగ6 జూచు 
చుండి, వాని కనురూపంబుల ( జింతింపుచుండు. అవిద్యోపాధి జీవుండు తమోగుణ 

యు కుం డె (పాచీనక ర్మంబుల నేర్పడ వ రమాన దేహంబు, నే నని తలంపు 
లి Qe GG అవాలి 

చుండి, నష జన్మస్కృతి గలవా డె పూర్వపరంబు లెజబుంగం జాలకుండు. 
వం యి 

నజీయు6 గ ర్మేం్యద్రియముల చేత6 గర్మంబుల( జేయు చుండి, జ్ఞా నేం్యద్రియంబుల 

చెత. దమోవిషయంబు లయిన శబ్లస్సర్శ రూప రస గంధంబుల నెలుంగుచుండి, 

పదియాణవది యైన మనంబుతో గూడి, పదియేడవవా( డగుచుండి, షోడళశోపా 

ధ్యంతర్షతుం డై యొ క్కురుం జైన జీవుండు, సర్వేంద్రియ విషయ (పతిసంధా 

నంబు కోొజకు జ్ఞానేంద్రియ కర్మెం(ద్రియ మనోవిషయంబులం బొందుచుండి, 

షోడళకళలం గలిగి,లింగ శరీరం బనం బరంగి,గుణ్య(త్రయకార్యం బను నిమి త్తం 

బున హర్ష శోక భయంబుల నిచ్చుచున్న సంసారంబు ధరియింపుచుండు. *అజిత 

షడ్వర్లుం డెన దేహి 3క ర్మంబు లొల ని బుది నజింగియు,వినియు 6. గర్మంబులు 
nn cc ౧౧ ఢి 

నేయుచుండి, తవ సంచారకర్మంబునం జుట్టుకొన్న పసిరికాయ పురువునుం బోలె 

నిగ మోపాయం బెజబుంగక నాశంబు నొందుచుండు. వ రమాన వసంతాది 

కౌలంబు, భూత భావి వసంతకాల యోగ్యం బె న పుష్ప ఫలాదులు త తాల 

అస ప ర c డ్ 
జ్ఞా పకంబు నెట్లు సరము, నట్లు భూత భావి జన్మంబులకు ధర్మాధద్మంబులు నిదర్శ 

నంబులు సేయుచుండు. ఒక్కనరుండు నొక క్షణ-బును గర్మంబు6 జేయకుండు 

వా(డు లే(డు.పూర్వ్ణ సంస్కారంబులం గల గుణంబులచేత6బురుషుం డవకుండు 

గావున బలిమి( గర్మంబులు సేయింపంబడు చుండు. అవ్య _కనిమి తంబు నొంది 

త దనురూపంబు లైన స్లూల సూక్ష్మ శరీరంబులు మాతా పితృ సద్భశంబు 

లగుచుండు. ఇట్టి పర్యయంబు పురుషునికి? (బక్ఫృకిసంగమంబునం గలుగు చుడు. 

ఆ (ప్రకృతి పురాణపురుషుం డై న యప్పరమేశ్వరుని నేవించినం దలఐగుచుండు. 
యలు ల లలో ట్ 

1. వికృతగతి (త. బు) * ఇహజన్మని (వ్యాఖ్య) ఈ జన్మంబున ౩౨. విజిత (హ,. తం. వా.) 
ఏ. కర-ంబు లొలనని (చ, బు! 

వ్ ౧ ల 
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సీ, కావున నిత(డు సత్కర్మ వర్తనమున భూదేవకులమున( బుట్టినా(డు 
దాంతు( డె కాంతుండేె ధర్మసంశీలు ( డె సకలవేదంబుల. జదివినాండు 

వూ యా యి 

అనయంబు గురువుల నతిథుల ( బెద్దల( జేసి శుశ్రూషలు చేసినాండు 

సర్వభూతములకు సమబుదియె చాల బహు మంషత్రసిదుల 6 బడసినా(డు 
(nyu Gm 

తే. సత్యభాషణ నియమంబు జరపినా(డు 
నిత్య నై మిత్తికాదుల నెజుపినాండు 

దండి లోభాది గుణముల. దరపినా (డు 

మంచిగుణములు దనయందు మరపినా(డు. 88 

క, సతతాచార సమంచిత, మతి యె సుజ్ఞానములకు మరగెడి తతి నా 

యత గతి నాతని కంగజ, మత మె నవయొవనాగమ౦ బెడ సొచ్చెకా. 89 

రిల కడకంట యౌవనగర్వంబు వొడ గాటై మదిలోన నుదేకమదము దొన్హై 

కొడు మేన గామవికారంబు దలసూపె ముఖమున. జిలు నవ్వు మొలక లె తే 

నతిప్పష్టి నిష్టరం బయ్యె దేహం బెల్ల 6 గచభారమున నెజికప్పు మెజనె 

కటిభారమున నూరుకాండముల్ జిగి *మీజి బాహుశాఖలు దిర్హభంగి 6 దోణె 

ఆ. నురము విపుల మయ్యె నుల్ల స ద్వరకౌంతి 

పూర మంగకమున. బొందుపడియె 

భూరితేజు డైన భూసురాన్వయునకు 

3నభినవై క యౌవనాగమమున. 90 

క. హృదయమున( బొడము యౌవన, మదము వెలిం దోంచభంగి మానితరుచి(ద 

ద్వదనమున నూ(గుమీసలు, పొదలుచు6 గ ప్పడరి చూడ బొంకంబయ్యెకా. $1 

వ. మతియును. 92 

క. తమ్మివిరిమీంద (వాలిన, తుమ్మెద పం కి యును బోలె దోరపులీలం 

(గమ్ముకొని విప్రతనయుని, నెమ్మొగమున6 గానంబడియె నెజిమీసంబుల్. 98 

వ. అంత ననంగ(బహ్మతం(త్రంబునకు వసంతుం డొనర్చు నంకురార్పణారంభం 

బునుం బోలె “లలిత కిసలయ విసర (ప్రసార భాసుర బాహు పాదపాొది పురోపనన 

పవన జవన్నపభావ పరికంపిత విట విటీజన హృదయ (ప్రఫుల్ల పల్ల వ భల్ల ౦బును, 
౧౫ ౧౧ ౧౧ 

అనూన (ప్రసూన నిర్భర గర్భావిర్భూత సురభి పరాగపటల పటఘటిత నభో 
మండలంబును, అవుంద నిష్యంద మరంద బిందుసందోహ కందళిత చిత్త మత్త 

మ్ 

. మతి (క.చ.త.బ.) 2. మించె (క.చ.త.జ. బ.) 8. అభినవీన (హ) 4. అసిత (హృ 
మ్) 
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తరళ, 

మధుప సంకుల యుంకార ముఖరిత సకల దిశావలయంబును, నిరంతర ధారాళ 

రసభరిత పరిపక్వ ఫలానుభవ ([పభవ సమ్మోదవాద శుక(ప్రముఖ పతంగ కోలా 

హలంబు నైన మధుమాసంబు సర్వజన మనోహరంబు న్ నిఖిల వనపాద 

పంబుల నలంకరించె. ఆ య్యవసరంబున నజామిళుండు పితృనిర్లేశంబునం 

గుళ సమిత్పుష్ప ఫలార్హంబు వనంబున కరిగి, తిరిగి వచ్చు సమయంబున 

నొక్క లతాభవనంబున. 94 

* బదానురాగయె స్మర, యుదంబున కలరు బుది 'నురు కామకళా 
ధి == 6 ధి థి 

సిద్ద యగు వృషలితో( (బియ, వృద్దిం దగ6 గూడియున్న విటు నొరు గాంచెకా. 

భటునికా రతిశాస్త్ర కళా, రృటుని౯ వర యౌవనానుభవ మదవిభ వో 

దృటునికా సురతేచ్చా సం, ఘటునికా విగతాంబరోరుకటునికా విటునికా. 96 

. హాలా ఘూర్జిత నేత్రతో మదన తంత్రారంభ *సంరంభతో 
3ఖేలాపాలన యోగ్య భూవిభవతో. గీర్జాలకాజాలతో 
హేలాలింగన భంగి వేషవతితో చిచ్చావతీమూ ర్తి రితో( 

గేశిం దేలుచునున్నవాని( గనె పుంఖీభూత రోమాంచు. డె. 97 

=. “కలికి వగ మదనకదనపు(, బలుకుల కలకలము బెడంగు వడు మేఖల ము 

వ్యల రవళి( దగిలి గతిగొనఆ గలకంరి రతంబు సలుపుగమకము( గనియెకా. 

కవకవనై. పదనూపుర, రగవరవ లాగుబ్బుకొన్న రతిపతి గతులం 

జివచివ నై 7విటు చెయ్యుల, రవళికా రతిసల్పు రతుల రవరవ. గనియెకా. 99 

* రురు లశికంబు పె నెగయ( (గొమ్ముడి వీడగ గుబ్బదోయిపై 

సరములు చౌ కళింపం గటిసంగతి మేఖల తాశగింప స 

తర వర కంకణావళులు గర్జిల( గౌ నసియాడ మీదుగా 

మరుని వినోదముల్ సలిపె మానిని యౌవన గర్వరేఖతోకా. 100 

+. మవ్వపు సుకుమారాంగిని, జవ్వని నుపగూహనాది సముచిత రతులకా 

నివ్వటిలుదాని( గని మది, నువ్విళ్ళూరంగ మన్మథో దీపను( డె. 101 
(టు నూ 

బహుళ దృక్పరిపాక మోహ నిబద్దు 6 డౌచు మనంబులో 

సహజ కర్మము వేదశాస్త్రము సా_త్వికంబు( దలంచి త 

న్నిహిత చి తము వట్టి పటంగ నేరం డయ్యె సదా మనో 
అల రు లు 

గహనమందు మరుండు పావకు రై వడికా జరియింప౭౯గాకా. 102 

1. నుద్దతశేశిం, బద్దయగు (హ) 2. సంసిద్ధితో (క.జ.ట.) లి. భేలాపాటన కోటరీ 
విభవతో (క. చ. డ. బ.) €. కలికివరు (తం.వా).. ల్, కవకవల్దై = (క.చ జు) 
6 రవరవమై గుబ్బుకొన్న (హి) 7. విటుచెవులకు (హ.వా.) 
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=, ఆ లీలావతి గండపాళికలపె హాస (పసాదంబు "పె 
వ్ 6ఈ___ 

నాలోలాలకపం కిపె *నొసలిపై ?నాకర్ల దృగ్భూతి పై 
అలాటి సుం రా 

హౌలాపాది కుచద్వయోరు కిటి పై నిచ్చల్ పిసాళింప(గా 

జాలిం బొందుచు నాత్మ6 గుందుచు మనోజాళతానలో పేతు. డె. 1083 

. మతి కులాచార వ రన మాలు చేసి 

పరగు పి తర్గములు దాని పాలు చేసి 

సాధులక్షణ గుణవృ త్తి( చాలు చేసి 

లోలలోచన *వన. జెంది లోలు( డయ్యె. 104 

శ్యామం గుసుమాస్ర్ర ఖేలన, కామ(.గులత్రీలలామ( గమనీయగుణ 

సోమ నిజభామ నొల్లక, రధామంబున డించి కించుందనమున( 7బొడవై. 100 

* కరి బంధుల. దిట్ట సజ్జనుల బాధల బెట్ట యనాథకోటి( బెకా 

బందెలు సుటి *యీరములు పటి పధంబులు గొటి దిట యె 
లు లు లు అ యి 

నిందల కోర్చి 0సాధుకుల నిందితు( డై గడియించు వితమా 

సుందరి కిచ్చి మచ్చికలు *ేసాం పెనంగూర్చి వసించె. ద త్మపకా. 1086 

* సముచిత (శుతిచర్చు చర్చింప నొల్లక సతి కుచద్యయచ ర్య చర్పసేయు( 

దర్శ. కర్కశ పాఠ తర్క్హుంబు గాదని కలికితో. (బణయ తర్క౦బు “సేయు 

స్మృతి పదవాక్య సంగతి గాక త తతి సదవాక్య సంగతి6 బరంగ6 జేయు 

నాటకాలంకార నై వుణం బుడిగి త న్నాటకాలంకార పాటి దిరుగు. 

* బర6గ౮ జిరకాల మీ రీతి. బాపనియతి 

రమణ దాసీ కుటుంబ భారము వహించి 

యది కుటుంబిని గాంగ బాపాత్యు( డగుచు 

నశుచియును దుష్టవర్తనుం 13 డై మెలంగె. 107 

అటు గాన దాపకర్యుని(, గుటిలుని సుజనారు ధూ రుం (గూరుని నే మా 

వటమున( గొని యేగెద మం,తట దండమువలన నిత(డు ధన్యత నొందు౯.108 
ne 

1. నశ. వా.) 2. నాకీర్ణ (క్ర. బ.) $. మాటు (హ. వా.) మాల (చ) 
4. వెస (ద) ర్. కామకా సుగుణాభిరామ (వహ) 6. ధామమున  నటణించె (హు 7. జడు(డై (హ) 

8. బందుగులట్టి (వృ బందులబట్టి (ట. త. జ. బ.) 9. యాత ములుగ ట్టి (జ) 10. సాధులకు 

(హ. తం. వా.) 11. సొంపెద(గూర్చి (తం.వా.) 12. దాని (క. చ. బ.) 19. డగుటి.వ్రేపి (హృ 
14. నేమా; రటమున (హూ) 
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అధ్యాయము — ౨ 

ఇట్లు పలుకుచున్న యమదూతల వారించి, నయకోవిదు లైన భగవ దూత 
0 

లి ట్లనిరి. 109 

* అవురా! ధర్మవివేక, (పవరుల సభం గానంబడియె (6 బాపము పుణోో 

ద్భవుల నదండ్యుల దండన, వివరం బొనరింప(బడియె విధి యెటు(గమిచేకా. 

సములును సాధులుకా విహితశాననులుకా సుదయాళురుకా శుభో 

_త్తమ గుణులై న యట్టి తలిదండ్రులు బిడ్డల కెగ్గు నేయుచో 
(గమమున వార లెవ్యరికిC గ్ కొని కుయ్యి శం జాలువారు 1 

(భ్రమమున మీ మనంబుల( దిరంబుగ( జర్చ యొనర్చి చూడుండా! [1] 

. ఎటుక గలుగు నాత( డేది యొనర్చిన 
నదియ చేతు రితరు లైన వార 
లత(డు సత్య మిట్టి దనెనెని లోకంబు 

త్యత్ర్రవర్తనమున6 దగిలి యుండు. 112 

నెమ్మి దొడలమీ(ద నిద్రించు చెలికౌని 

నమ్మందగినవాడు నయము విడిచి 
(దోహబుద్ది. జంప6 దొడరునే? యెందై న 

(బీతి లేక “ధర్మదూతలార ! 118 

. చి తమెల నిచ్చి చెలితనంబున వచ్చి 
= ౧౧ 

నచ్చి కలయ మెచ్చి నమ్మువాని( 

గరుణ గలుగువా(డుం గడుసౌమ్యు6 డగువా(డు( 

జింత నేయ కెట్లు నెజుప నేర్చు. 114 

అదియునుం గాక. 116 

. ఈత(డు కోటిసంఖ్యలకు నెక్కుడు పుట్టువులందు కొడెంది యా 

యాతము లై న పాప నివహాంబుల నన్నిటి( బాజ6 దోలెం (బ 

ఖాతమతికా - మహామరణ కాలమునకా హరి పుణ్యనామ సం 

భూత సుధామయాద్భుత విభూతి కరాకర సం(గహంబునకా 116 

(బహ్మహత్యానెక పొపొటవుల కగ్నికీలలు హరినామ క రనమలు 

గురుతల్చ కల్మష [కూరసర్పృము లకు ( గేకులు హరినామ కీ ర్రనములు 

తపనీయ చౌర్య సంతమసంబునకు సూర్య కిరణముల్ హరినామ కీ ర్రనములు 

మధుపాన కిల్చిష మదనాగ సమితికి. గేసరుల్ హరినామ కీ ర్రనములు 
క. 

1. సం(భమగతి (క.చ.డ, ) సః నం (భమమతి (ట) 2. నొచ్చి (హ ) వ, బుటి (హ) 
అ 
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మహిత యోగో (గ 1నిత్యసమాధి విధుల 

నలరు (బహ్మోది సురులకు నందరాని 

భూరి నిర్వాణసా_మాజ్య భోగభాగ్య 

ఫేలనంబులు హరినామ కీ రనములు. 117 

ముక్రికాంతై కాంత మోహన కృత్యముల్ శకేలిమై హరినామ కీ_ర్రనములు 

సత్యలోకానంద సౌభాగ్యయు క్తముల్ కేలిమై హరినామ కీర్తనములు 

మహిత నిర్వాణ స్నామాజ్యాభిషి క్రముల్ కేలిమై హరినామ కీర్తనములు 

బహుకాల జనిత తపఃఫల సారముల్ కేలిమె హరినామ కీర్తనములు 

+ పుణ్యమూలంబు లనపాయ పోషకంబు 

లభి మతార్హంబు లజ్ఞాన హరణ కరము 

లాగమాంతోపలబ్రంబు లమృత నేవ 

లా _రశుభములు హరినామ కీ _ర్రనములు, 118 

* కామంబు పుణ్యమార్గ, నేమంబు మునీం[ద సాం(ద చేతస్ప్సరసీ 

ధామంబు జిష్షు నిర్మల, సా మంబు( దలంచువా(డు నాధుడు గాడే? 119 

+ డెందంబు ప్వుతు వలనకా, జెందిన దని తల(ప వలదు 2శ్రీపతిపే "రే 

చందమున నై న6 బలికిన, నందకధరు( డందె కలడు నాథుం డగుచుకా. 120 

బిడ్డ పే పరు బెట్టి పిలుచుట వ్నిశామ 

శ్ర నైన మిగుల గేలి నైన 

పద్య 7 గద్య గీత భావార్థముల నైనం 

గమలనయను ( దల(వరి గలుషపారము,. 121 

కూలినచోట( గొట్టుపడి కుందినచోట మహాజ్వరాదులం 

(బేలినచోట సర్పముఖ పీడల నందినచోట నారు లై 

తూలినచోట విష్ణు భవదూరుని( బేరొ-నిరేని మీద న 
కాలుని యాతనావితతి( గానరు పూనరు దుఃఖభావముల్. 122 

. అతిపాపములకు( (బయత్న పూర్వుకముగ. దనుపాపములకు మితంబుగా (గ 
సన్ముని వరులచే కసం(ప్రోక్త మె యుండు నిర్మలం బగు పాప నిష్కృతములు 

క్రమరూపమున నుసశమనంబు లగు గాని *తత్క్షణంబున నవి దరువలేవు 
సర్వకర్మంబుల సంహార మొనరించి చిత్తంబునకు ద_త్త్వ సిద్ది ౨నొస6ంగు 
మమియు. 

1. మార్గ (క. చ-ట. త.) 2. రే, చందమున (ల) (బలుక6 గలిగిన (క. చ. ట. జ. తం.) 

శి. సంపాద్య (హతం,వా) $$. తద్భయచయములం దజుపలేవు (హ); తత్పాపచయములు 
దల(పలేవు (హ. తం. వా.) ల్. నెపుడు (హ) 
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గ్, 

వం 

*నొనర నీశు సేవ యోగిమానస సరో 

వాసు సేవ *హేమవాసు నేవ 

వేద వేద్యు సేవ, వేదాంత విభునేవ 
పరమప్పరుష పాదపద్మ సేవ. 1283 

హరి నెజు(గని యా బాలు(డు, హరిభకులతోడ( గూడి హరి యనువా(డుకా 

సరి యై దోషము లడ (చును, గరువలితో నగ్ని తృణము.6 గాల్చిన భంగికా.124 

అరయ(గ పర్యవంత మగు నౌషధ మెట్లు యదృచ్చ. గొన్నంద 

చ్చారు గుణంబు రోగముల జయ్యన. దాపినమాడ్కి-6 బుణ్య వి 

స్ఫారుని నంబుజోదరుని( జామరు(6 డజు6 డవజ( బల్కానః౯ా 
ఖా జః 

వారక త(త్చభావము (ధువంబుగ నాత్మగుణంబు( జూపదే ! 125 

ధృతి తప్పిన తణినిం బురా, కృతమున( గా కెట్లు దో(చు గేశవుండు మదికా 

మితిలేని జగము. దాల్చిన, యత( డొక్క-ని మనములోన నణ౦గెడు వాండే ? 

నిరతం బె నిరవద్య మె నిఖిల చి న్నిర్మాణ మె నిత్య మె 
యె యు యై | ర్లు 

నిరహంకార గుణాఢ్య మె నియమ మె నిరోష మెనట్లి శ్రీ 
యు ౬ ౧ ౬. లట 

హరి నామస్మరణామృతం బిత(డు (పత్యకంబు 'సేవించె. దా 

మరణాంతంబున నిట్టి సజ్జనుని ధర్మం బేల వ్యర్థం బగుకా ? 127 

అని యిట్లు భగ వద్దూతలు భాగ వతధర్మంబు నిర్ణ యించి, యీ యర్థంబున 

మీకు సంశయంబు గలచేని మీ రాజు నడు(గుడు. పోండు. అని పలికి (బాహ్మాణుని 

నతిఘోరం బైన యామ్యపాళ బంధ నిర్ముకునిం గావించి, మృత్వువువలని 

యెడరు వాపిరి. అంత నా యమదూతలు చేయునది లేక యమలోకంబునకుం 

జని, పితృపతికి సర్వ్జంబును నెణింగించిరి. ఆంత. 128 

అత(డును బాశచ్యుతు, డ, గతభయు( డై (పకృతి నొంది కడు నుత్సవసం 

గతిం జూచి (మొక్కి. మదిలో,నతులిత ముద మొదవి పొదలి హరిదాసులకుకా. 

నిలిచి కేలు మొగిచి పలుక నుద్యోగించి 

చెల(గుచున్న లోని తల (పుం దెలిసి 

చ|క్రధరుని కూర్మిసహచరు లరిగి ర 

దృజ్య లగుచు దేవదేవు కడకు. 130 

వేదత్రయ సంపాద్యము, మోదంబు గుణ్యాశయంబు మును భగవ ద్ద 
ర్మాదేశం బగు త దృట, వాదంబు నజామిజుండు కవదలక వినుచు౯. 181 

1. నౌస(గనట్టి పుణ్యయోగ (వా) 2. రుచిర (క. ద.) లి. వారక (క. చ ఐ.) 
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శ్రీ మహాభాగవతము 

| (శ్రీమ న్నారాయణ పద, తామరస ధ్యానసలిల ధౌత మహాఘ 

స్రోముం డె సద్భక్తి కి, ధామం బగుచుండె? దెలిసి తత్ కణమా (త్రకా. 132 

బరవసమున నరికట్టన, దురితంబుల6 దలచి తలంచి తుది6 దాపమునకా 

హరి సీశు నాగ్రయింపుచు( బరి తాపము నొంది పలికె బ్రాహ్మణు డాత్మకా, 

వృషలియం దనురాగ వృద్ది బిగ్గల( గని కులము గోదావరి గూల దోచి 

రచ్చల కెక్కి పె౯ రజ్జు నేతల సరివారితోపల: దలవంపు చేసి 

కట్టి(డిముదుక నై కర్మ బంధంబుల పుట్ట నై నిందల (పోవ నగుచుం 

దరుణుల రోంతల6 “దవిలి భోగించిన కడింది నా జన్మంబు 2గాలిపోయె. 

జదుపు చట్టువడియె శాస్తంబు మన్న య్య 

బుద్ది రె పురువుమేనె బుణ్య మణ6గె 

సత్ “మట్టుపడియె నిర్మలజ్ఞానంబు 

మొదలి కుడిగె బోధ మూరి (బోయె. 134 

చిక్కని చక్కని చన్నుల, మక్కు_వయిల్లాలి విడిచి మాయలుగల యీ 

వెక్కసపు మద్యపానపు, డొక్కససనకా దగిలి దుర్విటుండ నై చెడితికా. 185 

అకట ! 1 ఘోర దుష్క్యుత మహానలకీలలు నన్ను ముట్టి 3 

రుక్కణ(గింప కిట్లు ధృతి నుండంగ నిచ్చె నపో | దహూత్యునిం 
(గక్కున 6 దలి ల్లి దండ్రుల నకల్మషచి తుల బెద్దలకా మతే 

దిక్కు-ను తేనివారి( బెను "తీపుల( బెట్టుచు( బాట (దోలితికా. 136 

ర్, అకృతజ్ఞుండ నై. నె విడిచితి. (బ్రకృతిం గల బంధువులను బాల్యమున ననుకా 

వికృతి జనకుండ ( బెఎచిన, సుకృతుల మజ్జనక వరుల శోభనకరులన్. 10% 

అప్పుడు. 

"పెక్కు పాతక ముల భృశదారుణం బన 
ఉహ 

దొడ నరకమందు6 బడ నన్ను 
న్ ౧ 

నావపదలకు6 బాపి యరికట్ట రక్షించి 

రిట్టి ధర్మపురుషు లెందు వారొ 7 189 

చోద్యం బై బె కలదోలె నీ క్షణమున జూడంగ( (బత్యకమై 

వేద్యం బయ్యెను నన్ను నీడ్చిన మహావీరుల్ భృళోద(గు లా 

యుద్యోగ బులవారు పాశధరు ఫ్రీ యుక్చాహముల్ మాని సం 

_పాద్యాంక ఏకొరరూ- కుటిల (సఖా బి శతు రజా చేగిరో + 140 

అ wT 

ee మజ, =. 'గాలిబోయె (జబ బ.) కి. పూరి (ట.ద)4. కట్టు (క. చ.త.జ.బ ర్. ముట్ట 

.) 7. దాల్బముగను దు,ర్వికృతి (తం.త.)రి. లెవ్వారలో (వ 



ప్రీ, 

BTL 

. దారుణ పాశబంధన విధానములకా నరకార్ణవంబులో, 

గూరినవాని నన్ను6 జెడకుండ నొనర్చిన పుణ్యవంతు లం 

భోరుహనె్నతు లుజ్వల నభోమణికేజులు లోచనోత్సవుల్ 
చారు దయా *సమంచిత విచారులు నల్వురు నెందు. బోయిరో? 141 

నను రక్షించిన పుణ్యవంతులు కన న్నాళీకప స్మతాతు లం 

జనసంకాళకులు శంఖచ(కధరు లాజానూరుబాహుల్ స్మితా 

నను లాలందిత కర్ణ వేష్టన సువర్ణ చ్చాయ చివ్యాంబరుల్ 

ఘన కారుణ్య రనె, నై కపూర్ణులు సమ(గస్ఫూ ర్తి 2నెం దేగిరో? 142 

. పాతకుండ నగు నాకు ని వ్విబుధో త్తమ దర్శనంబు పురాకృత మదీయ పుణ్య 

విశేషంబునం గాని పొంద శక్యంబు గాదు. త త్పందర్శనం బాత్మకు నతి 
సుుపసన్నం బె మువ్వ అట్లు గాకుండె నని. గలుషవ_ర్రనంబుల వృషలీభ_ర్త 

నై యుండి మృతిం బొందుచున్న నాదు జిహ్వకు శ్రీమన్నారాయణ నామ 

(గహణంబు సంభవింసనేరదు. మజియును. 148 

పాతకు (డను జడు(డ (బహ్మఘాతకు(డను 

మాన లోభ మోహ మత్సరుండ 
నాకు నెట్లు దొరకు? నారాయణుని దివ్య 

నామ విమల కీ రృనంబు మదికి. 144 

దారుణ మోహాంధకార హూరితు(డను హరి విస్మయ స్మరణార్హ మతినె? 

పంచ మహాతీవ పాతకోపేతుండ హరి విస్మయ స్మరణార్హ దుతినె? 

కౌటిల్య కితవ వికార పారీణుండ హరి విస్మయ స్మరణార్హమతినె? 

అఖిల దుఃఖై క ఘోరార్థవ మగ్నుండ హరి విస్మయ స్మర ణార్హమతినె? 

* నిందలకు నెల నెల వెన నిరుణుండ 
aa యా ny 

మందభాగ్యుండ నే నేడః మధువిదారి 

దివ్య గుణనామ కీర్తన తెజ(గదేడ? 

పూర్వ సుకృతంబు లే కెట్లు పొంద6 గలుగు? 145 

* అని వితర్కించి, 146 

= యత చి తేందియ మారుతుండ నగుచుకా యత్నం బొనర్హుకా హరి 

(వత సంప _త్తికి( బుణ్యవృ త్తి తికి ( జిదావాసోన్ముథాస క్తి కికిజ 

యుత నిర్వాణ పదానుర కికి సుఖోద్యోగ క్రియాళశ క్రికికా 

ధృతి లబ్దోోత్తమ కిము క్రికికా సకల ధాతీధుర్య సద్భక్తి కి౯. 147 
స లో wa rasa 

1. సమన్విత (క. చ _ట. తం బ. బు) ల నెవ్వారలో (హ ) లి, మూ ర్తికిన్ (హ-వా.ట.బ) 
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సందర్భ మాన ధౌరేయుండును (క ' 

్రీమహాభాగవతము 

విడిచితి భవబంధంబుల నడ6ఛచితి మాయావిమోహ మయిన తమంబు 

న్నొడిచితి నరివర్షంబుల( గడచితి నా జన్మదుఃఖ కర్మార్ల వముకా, 148 
౧ రపి 

యోషి (దూపంబున నను, నెషణ ముఖగహ్యారమున నెగ(మింగి కడుకా 

'ద్వేషమున (6 గోతిం జేసిన, దోషద యగు నాత్మ మాయ తొల6గ౦ గంటికా. 

అని యిటు వె షవ జానదీపం వాత్మ స్నేహంబునం దోచిన (బాహ్మణుండు. 150 
౧ లాలన చో 

=, భగవదర్శ పరాయణో తముల సంభాషెక మం(తంబులకా 
ధి ఎం a 

మిగుల కా జ్ఞానము పుట్ట మోహ భవ సమ్మి_శాత్మ బంధంబులకా 

'దెగ ఖండించి సబంధు మ్నిత సుత పత్నీ మోహ విశాంతు( డె 
రా 

జగతీనాధు రమేశు. గ్బృష్షుని దయెశ్వర్యంబులం గోరుచుకా. 151 
ణ్ జ 

హరిభకులతో మాటలు, ధర నెన్నండు. జెడని పుణ్యధనముల మూటల్ 

వర ము క్రికాంత తేటలు, నరిషడ్వర్షంబు చొరని “యరుదగు కోటల్. 162 

. అనుచు నా [బాహ్మణుం డతిత త్వవేది యె భవబంధముల నెల్ల 6 బాజి(బో లి 
m0 యా ౧౧ 

మొనసి గంగాద్వారమున "కేగి యచ్చట 6 (బబ్బిన 'దేవతాభవనమందు 

నాసీను. డై మోగ మా్యశయించి ]చెలుగు దేహేం్యద్రియాదుల తెరువువలన. 

దను(6 బాపుకొని పరత_త్వంబుతో . గూర్చి మానుగా వీయోగసమాధిచేత 

గుణగణంబు( బాసి కొమరొపిన భగవ 

దనుభవాత యందు నాత్మ గలిపి 

రమణ? దన్ను మొదల రక్షించినట్టి యా 
పురుషవరుల6 గాంచి పొసగ (మొక్కైె. 152 

అ ట్లజామిభండు యోగమార్షంబున దేహంబు విడిచి, పుణ్య శరీరుం డై యగ 

భా గంబునం (బాగుపలబ్దు లైన మహాపురుష కింకరుల గాంచి, సమంచిత 

రోమాం౭చిత చల చ్చతా పింజరిత న్వేదవిందు సందోహ మిష నిష్యంద మహా 

నందవల్లి కా మతల్లి కాంకుర సఎకుల పరిళోభిత తనుండును, హర్ష నికర్ష మాణ 

మానసోద్యోగ యోగ్యప్రభావోత్సాహ విస్మయ మందస్మిత ముఖారవింద 

కందళితుండును, “నిఖిల జగజేగీయమానాఖండ శుభ[ప్రద కుభాకార సందర్శన 
సమాసాదిత కుతూహల మానసుండును నై, (ప్రణామంబు లాచరించుచు 

భాగీరథీ తీరంబున6 గశేబరంబు విడిచి, తత్కణంబున హరిపార్శ్వ్యవ_రనులె న 

దాసవరుల స్వరూపంబు. దాల్చి, యా విష్ణు నే వకులతో ( గూడి (దివ్య మణి 
య. 

స లా, 

1. అడుగుల (వ. ట. బ.) బీ. జెలంగు (వా) 8. నాత్మ (హ 4. లోచనోత్సవ కరాకార 
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గణ ఖచితం బగు సువర్ణ మయం బయిన (యసమాను విమానం బెక్కి, నిఖిలా 

నంద భోగ భాగ్యానుభవాకుంఠితంబె న వెకుంఠంబున (శ్రీమన్నారాయణ 
వ్ యు 

పాదారవింద నేవాచరణ పరిణామ స్టితికిం జనియె. ఇట్లు విస్తావిత సర్వధర్ముం 

డైన దాసీపతి, గర్లిత కర్మంబులచేత( బతితుండును, హతవతుండునునె నర 
0 యా QQ 

కంబునం గూలుచుండి, భగవన్నామ (గహణంబున సద్య|ోము కుం డయ్యు 

కావున, 154 

ర్, కర్మంబులెల్ల ( చాయను, మర్మము దల(పంగ లేదు మధురిపు పేరే 

పేర్మిని నొడువుట కంచెను, దుర్కదమునం జిత మెన్ని(తోవల( జన్నకా. 185 

* పాండవవంశ పాలన! నృపాలక! యో యితిహోస మెవ్వండే 

నొండొక భక్తి లేక విను నొప్ఫుమెయిం బఠియించు నాత6 డు 

ద్దండత ము క్తికామినికి( దానక మై దనుజారిలోకమం 

దుండు మహావిభూతి యముదూతల చూడి కగోచరాకృతి౯. 156 

* అరయ ప్పత్రోపచారిత మైన విష్ణు 

నామ మవసానకాలంబునను భజించి 

శార్జినిలయంబు జేర నజొమిళుండు 
a 

నిటు సద్భ కిం దలచిన నేమిచెప్ప? 157 
య అబల 

కోరి నవారల కెల్లను, జేరువ కై వల్యపదము సిరివరుని మదిం 

గోరనివారల కెల్లను, దూరము మోక్షొ ప్తి యెన్నిత్రోవలనై నక. 158 

అధ్య్మాంయ యము = ఆ 

* అనినం బరీకిన్న రేం్యద్రుం డీ బ్రనియె. మునీంద్రా! ఆజ్ఞా(భష్టుం డె యమధర్మ 
రు అరుం 

రాజు (భ్రీవిషు నిరేశకులచేత విహతు లెన భటులచేత వరి ంపంబడ నారాయ 
కి (టు QQ లి యట 

ణుని నామ[పభావం బాకర్హించి, వారల కే మనియ? మణీయు, నన్న. 

డేనియు యమదండంబు విఫలం బై పోయిన తెజంగు గలదేని వినవలయు. 

ఈ సందేహంబు( బాప మహాత్మా! నీవు దక్క_6 దక్కినవారలు సమద్ధులుగా రని 

తలంచుచున్నవా(డ. చిత్తంబును (బసా దాయ త్తంబుగా భవదీయ వచన సుధా 

ధారల ( (బసాదింపవలయు. అనిన కుకుం డిట్లనియె. 159 

క. (శ్రీకృష్ణ భటులచేత ని, రాకృతు లయి యామ్యభటులు యమునకు నాత్మ 
స్వీకృత వి(ప్రకథా(క్రమ, మీ (క్రియ ముకా దెలిపి రదియు నెటు (గింతు( దగళా. 
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తే. చేరి (త్రివిధకర్మలం జేయు జీవతతికి( 

గర్మఫలముల. దెలిపెడు కారణులుగ 

నగుచు శికించువార లీ యవనిమీ(ద 

చేవ! యెందజు గలరయ్య? తెలియవలయు. 161 

క. దక్షేణదిశాధినాయక!, శిక్షం దగ6 జేయువారు క్షీతి. బెక్కండే 

సీ కయము న్నకయమును, సాక్షొత్తు గ రెండు నెందు సంపన్న మగుక౯? 1602 

తే. దట మెనటి క ర్మబంధముల నెల 
రు ౬ ఈ లాం 

నాజ సెిబెడువారు సెకె గ్రానచోట 
మో యు రా 

నకట! శా స్పృత్వ ముపచార మయ్యె. గాదె! 
కూరులె నటి మండలేచలకు( బోలె. 163 

Qa అు 

ఉ. కావున నీవ యొక్క6ండవ క_ర్రవు మూ(డుజగంబులందు సం 

భావిత భూడకోటి( బరిపాకవశంబున శిక్ష సేయ (గా 

నీ వర శాసనం బఖిలనిర్థయ మై తనరారుచుండ నే. 

డీవల6 (గ్రమ్మజింప మతి యెవ్వ(డు శకుండు ? ధర్మవాలనా! 164 

కం చండకర తనయ! యొరులకు, దండధరత తంబు గలదె! తన జగమున ను 

ద్రండధర వృత్తి నొ త్తిలి, దండింతువు నిన్ను దండధరు( డని పొగడకా. 165 

వ్ ఇట్ట నీ దండంబ యీ మూడు జగముల. దెగువమై నేడు వ ర్తిలుచుండ 

మనుజలోకంబుల మహితాద్భుతాకార సిద్దుల మిగుల సిద లె న 
ధి ధి = 

వారు నల్వురు వేగ వచ్చి నిర్షైశంబు భంగించి మ మ్మంత( బాట (దోలి 

మీ శాసనంబున మే మీడ్చి కొని వచ్చు [క్రూరచిత్తుని. బుచ్చికొని యదల్చి 

తే. పాశబంధంబు వీసున (6 బట్ట (తెంచి 

బలిమి మిగులంగ మమ్మును. బా (దోలి 

యిచ్చ6 జనినారు వారు దా మెచటివాం 

లాదరమ్మున నెండు మా కానతిమ్ము. 166 

వ. అనిరి. ఆని మజియు కుకుం డి టనియె. అటు దూతలు పరితాన సమేతు లె 
భార్యా గా రా 

పలికిన, దండధగుండు పుండరీకావని చకణకముల ౨బుల నసంబున సన్ని 

ాతంబులు గ జేసీ, వందన: చాచరించి, సరమభ కి పరుం వారల కిటనియె. 
మ QC య 
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సీ కల(డు మ దన్యుండు ఘను( డెక్క డత(6 డెందు 'వెలీకిం గాొానంగరాక 

విశ్వ మెల్ల 

నతిలిన మై మహాద్భుత సమ(గస్ఫూరి నుండు. గోకందు నూలున్నభంగి 

దామెన6 బశువులు దగిలి యుం డెడుమాడ్క్హి నామసంకీ ర్త న సేమమతుల 

విహరించు నవ్వండు విలసిత మత్పూజ లెవ్వని పదముల నివ్వటిల్లు( 
ఇకా. 

తే. గనుట మనుట చనుట గల్లు నెవ్వనిలీల 

లందు లోక మెవనియందు. బొందు 

నెన్న (బడుచు( బుడమి నెవ్యని నామముల్ 
కర్ముబంధన ముల సేర్మి నడచు. 168 

తరల. వినుడు నేను మహేంద్రు( డప్పతి వీతిహో(తు(డు రాక్షసుం 

డనిలు( డర్కు-(డు చందద్రుండుం గమలాసనుండు మరుద్గణం 

బును మహేశు(డు రుద్రవర్లము భూరి సంయమి సిద్దులుకా 
మొనసి కన్లొన(జాల రెవ్వనిమూర్తి విశుతకీర్తి మె. 160 

రక స_త్వేతర గుణపాశ వ, శత్వంబున6 బొంద పీరు జలజాతు సదె 

కత్వంబు గాననోపరు, సత్వ పాధాన్యు లితర జనులకు6 దరమే ? 170 

చ. అభవు నమేయు నవ్యయు ననంతు ననారతు. బూని మేనిలో 
నుభయము వై వెలుంగు పురుషో త్రము గానరు చిత్త కర్మ వౌ 

గ్విభవ గరిష్టు లై వెదకి వీజిండి ప్రాణులు; సర్వవ స్తువుల్ 
శుభ గతి ( జూడనేర్చి తను జూడ6గనేరనీ కంటిపోలి క౯ా. 171 

చ. సరముని భకలోక పరిపాలనశీలుని దుష్టలోక సం 

హరుని పతంగపుంగవ విహారుని కూరిమిదూత లా మనో 

హరులు సురేంద్రవందితులు నా హరి రూప గుణ స్వభావు లై 

తిరుగుచునుందు రెల్లెడల దిక్కుల దేజము పిక్కటిల్ల (గక. 172 

ఊఉ. లెక్కకు నెక్కు వై కసటులేని మహాద్భుత తేజ మెల్లెడం 
బిక్క_టిలం జరింతు రతి భీమబలాఢ్యులు విష్ణుదూత లా 

చక్కని ధర్మశాంతు లతిసాహసవంతులు దేవపూజితుల్ 
(గిక్కి-తీ సీ జగంబునను గేశవనేవక రక్షణార్హ మె. 178 

క. నావలనను మీవలనను, దేవాసుర గణమువలన. (దిజగంబులలో 

నే వగల బొందకుండ(గ(6 గావం గలవారు పుడమి6 గల వె పష్ట్రవలకా. 174 

క. భగవ (త్పణిహిత ధర్మం, బగపడ దెవ్వారి మతికి ననిమిష గరుడో 

రగ సిద్ద సాధ్య నర సుర, ఖగ తాపస యక్ష దివిజ ఖచరుల కై నకా, 175 
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em 

శ్రీమహాభాగవతమ్బు 

ఎన్నండు ౬ దెలియ(గ నేరరు, పన్నగపతిశాయి త త్వ్వభావము మేనం 

గన్నుల వేల్పును డాపల, 'చ న్నమరిన వేల్పు 2ముదుకచ దువుల వేల్పుకా. 175 

వర మహాద్భుత మైన వె ప వజ్ఞానంబు తిరముగా నెవ్వరు తెలియ (గలరు ? 

దేవాది దేవుండు (తిపురసంహరు( డొండెం గమలసంభవు6 డొండె6 గార్తికేయ 

కపిల నారదు లొండె గంగాత్మజుం డొండె మను వొండె బలి యొండే 

జనకు(6 డొండె. 

(బహాదు( డొండె నేర్చాటుగా సోకు€ డొండె భాసురతరమతి వ్యాసు( డొండె.( 

గాక యన్యుల తరమె ? యీ లోకమందు 

నీ సుబోధంబు సద్బోధ మీ పదార్థ 

మీ సదానంద చిన్మయ మీ యగమ్య 
మీ విశుద్దంబు గుహ్యంబు నీ శకుభంబు. 177 

. ఈ పన్నిద్దజు తక్క_6గ, నోపరు త క్కొారులు తెలియ నుపనిష దుచిత 

9(శ్రీ పతినామ మహాద్భుత, దీపిత భాగవతధర్మ దివ్య(క్రమముకా. 178 

ఏది జపియింప నమృత మె యెస(గుచుండు 

నేది సద్ధర్మపథ మని యెజు(గ6 దగిన 

దదియె సద్భక్తి యోగంబు నలవరించు 

మూ రి మంతంబు దా హరికీ ర నంబు, 179 

. కంటిరే మీరు సుతులార ! కమలన్నెత్రు 

భవ్య మగు నామకీ రన ఫలము నేండు 

తవిలి మృత్యువు పాశబంధములవలన 

డాణతనమున వీడె నజామిళుండు. 180 

* ఏటికి జాలి. బొంద ? నరు లీ [క్రియ గృముని కీ ర నంబు పొ 

పాటవులం దహింప(౫ల దడొటకు సందియ మేల ? యిప్పు డీ 

తూ(టరి దోసకారి పెనుదోషి యశజామిస( డంత మొందుచుం 

బాటిగ విష్ణు నామమును బలుు_చు గేవల ముకి కేంగయడే ? 181 

_ఇంతయును దథ్య మని మది, గెంతయు( దెలియంగలేరు హీనాత్ములు దు 

రాంతతర ఘటిత మాయా, కౌంతాత; త [ప్రకాశ గొరవ జడు లె. 182 
2 ది 0 
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మంగళమహో(శ్రీవృ త్తము. 

రా 

రికో 

పష SN 

+ ఈవిధమునకా విబుధు లేకతమ చిత్రముల నేకతము లేక హరి సీళుకా 

భావమున నిల్చి తగు భాగవతయోగ పరిపాకమున నొందుదురు వారిన్ 

దేవలదు దండనగతికా జనదు మాకు గుజుతింప నఘముల్ దలంగు మీ (దకా 

(శ్రీవరుని చక్రము విశేషగతి( గాంచు సుర నేవితులు ముక్తి. గడు. బెద్దల్.184 

- ఎవ్వరు సిద్ద సాధ్య ఖచరేశళ లస తృరిగీత గాథులం 

'దెన్వరు ము క్రి భో గతల హేమ మనోహర చందశాలురం 

దెవ్యరు శంఖ చక్ర గురుహెతి గదా రుచిరో(గపాణు లా 

మవ్వపు రూపవంతు లసమానులు వో ధరలోని వైష్టవల్, 185 

= (శుత్యంత విశ్రాంత మత్యను[కమణీయ భగవత్ర్పసంగతుల్ భాగవతులు 

*సనకాదిముని యోగిజన సదానందై క పరమ భాగ్యోదయుల్ భాగవతులు 

కృష్ణ పద ధ్యాన కేవలామృతపాన పరిణామ యుతులు (శ్రీభాగ వతులు 
బహుపాతకా నీక పరిభవ (ప్రక్రియా ?పురుషోగ మూర్తులు భాగవతులు 

- భావ తత్వ్వార్థ వేదులు భాగవతులు 
(బహ్మవాదానువాదులు భాగవతులు 

సిరులు కదనరంగ నెన్న (డు జేటులెని 

పదవి నొప్పారువారు వో భాగవతులు. 186 

అది గాన విష్ణుభ కులం, గదియ(గ౭ జనవలదు మీరు కరివరదు లన 

త్చదపద్మ వినతి విముఖుల(6, దుది నంట6గ(6 గట్టి తెండు ధూర్తులు వారల్. 187 

. ఎక సక్కె_మున కైన నిందిరారమణుని(6 బలుకంగలేని దుర్భాషితులను 

కలలోన నై న (శ్రీకాంతుని సత్సాద కమలముల్ సూడని *కర్మరతుల 
నవ్వుచు నైన గృష్ట( ప్రశంసకు జెవి వదార్చనేరని దుష్కథా (పవణుల 

యా(త్రోత్సవంబుల నై న నీవని గుడితోవం (ద్రొక్క(గలేని దుష్పదులను 
టా 

f (శాత (ప్రతులలో ఈ, (క్రింది లయ్యగాపా యన్నది: ఇందు (ప్రాసయతి నియమము లేదు. 

లయ[గాపి _ ఈ విధమునకా విబుధు లేచి తమ చిల్తముల నేకతము లేక పరమే హరి నీశుా 

త. తం. 

భా వమున నిల్చి తగు భాగవత యోగ పరిపక్యమున నొందుదురు పాలుపడివారికా 

దేవలదు దండనగతిం జనదుమాకు గణుతింప నఘము ల్లొలగు దెల్లమగు మీడ కా 

శ్రీవరుని చ_్రము వి శ్రేషగతి( గాచు నుర సేవితుల ము క్రి(గడు( జెందుదురు పెడ్డల్. 

1. నకల సన్ముఖ (హ) లి. పరుషా_గ్యు (హ) లి. దొల(కంగ (తం) 4. కర్యదృశుల (చ. అ. 

) 5. దాలవెయ్యని దువ థాభిరతు ల (హృ 

(87 



678 (శ్రీమహాభాగవత ము 

= బరమ భాగవతుల పాదధూళి సమస్త 

తీర్గసార మనుచు చెలియ లేని 

వారి వారివారి వారి జేరినవారి( 

దొలుత( గట్టి తెండు దూతలార |! 188 

. ఎల పాపములకు నిలెన యింటిలో 
గా య 

బదత్భష్లు అగుచు బుది. దగిలి 
ధి లణ ధ 

పరమహంస కులము గుతీతప్పి వర్తించు 

ధూ ర్తజనుల( దెండు దూతలార "+ 189 

= అరయ. దనదు జిహ్వ హారిపేరు నుడువదు 

చిత్త మతని పాదచింత( జనదు 

తల (ప దమకు ముక్తి తంగేటి జున్నొకో? 

సకల విమష్ణుభ కృులకును బోలె. 190 

=, పద్మనయను మీది భక్తి యోగం బెల్ల 

ముక్తి యోగ మనుచు మొద లెటుంగు 

వారి వారివారి వారి6 జేరినవారి 

(తోవ6 'బోవవలదు దూతలార ! 191 

అని సలికెనని చెప్పి మజియు శుకుం డి ట్లనియె. శ్రీకృష్ణనామ సంకీర్త 

నంబు జగన్మంగశళం బనియును, జగన్మోహనం బనియును, జగడ్జేగీయమానం 

బనియును, నిఖిల మాయాగుణ విచ్చేదకం బనియును, ఉద్దామంబు అగు హరి 

వఏీర్యంబుల నాకర్ణించువారల చిత్తంబు అతినిర్మలంబు లగు భంగిం దక్కిన 

(వతాచరణంబులుం గావనియు, (శ్రీకృష్ణ పదపద్మంబులు హృత్చ్పద్మంబుల 

నిలుపవార లన్య పాపకర్మంబు లగు నవిద్యా వ్యస నంబులం బొరయనేర రని 

యును, నిజస్వామి యెన యమధర్మరాజు చేత గిరింపం బడ భగవన్మహ 
యై ar. G 

తంబు నాకర్షించి, విస్క్మితులె కాలకింకరులు నాంటనుండియు వెష్షవజనం 
ER రొ రా ఓ. ౬9 

బులం దేతిచూడ వెజతురు. నరేం(దా! పరమగుహ్యం బగు నీ యితిహాసం 

బును బూర్యకాలంబున స సకల విజ్ఞానగోచరుం డన కుంభసంభవుండు సకల 

దుఃఖవిలయంబును, సకల పుణ్యనిలయంబును నైన మలయం౦ంబున(6 బురాణ 

పురుమండై న పురుషో త్తము నారాధనంబు నేయుచుండి నా కెటింగించెను. 
అస్తుల 

1. "తల(పవలదు (జ తం) 



షషస ఆ 

రకొ 

cm 

4. వన 

(తం. వా 

అధ్మాంయయు కో 

అని చెప్పిన విని విస్మయా నంద హృదయుం డై పరీకిజ్ఞనపాలుం డి ట్రనియె. 

ం స్వాయంభువ మనువేళల, నో యయా! సురాసురాండజోరగ నర వ 

రాయత సర్గము దెలిపితి, పాయక యది వి స్తరించి పలుకం గదవే! 1983 

=, ఉతర కొడుకి ట్రడిగిన, యు తరమును న మ్మునీం(ద్రు( డుత్తమ చేతో 

వృ శి త్రి ముదమంది' పలికెను, ద తరపా టుడిగి వినుడు తాప పసులారా! 194 

+ పూని [పచేత తసు ప్వుతులు పదుగురు ప్రాచీనబర్హి ష (పాఖ్య గలుగు 

వారు మహాంభోధి వలన వెల్వడి వచ్చి తగ వృక్షవృత మై మెగ ధరణి జూచి 

మేదినీజముల వె తై మిక్కిలి కోపించి మదితోన దీపితమన్యు లగుచు 

వక్త ంబులను మహావాయు సంయుత మై యనలంబు.6 గల్పించి యవనిజముల ( 

=. బెలువడ( గాల్ప6 దొడ(గిన6 దల డిలి 
య ౧M గా 

వారి కోపంబు వారించువాండ పోలె. 

బలికె(ం జందురు(6 డో మహాభాగులార! 

దీనములు వృక్షములమీ.ద( దెగుట తగునె ?' ల్ 

మొదల వర్షిస్ణు లగు మిమ్ము సదయ హృదయు 

లగు (ప్రజాపతు లనుచు సర్వాత్ము6 డనియె 

నటి మీరు (ప్రజాసృషి కెన వార... 
లు ఓ ఇఒ 

లీ వనస్పతితతుల దహింప. దగునె ?. 196 

ఆదికాలంబున నా (పజాపతి వెప్తత్రి యయిన లోశకేశ్వ్యరుం డచ్యుతుండు 

పద్మనేతుండు *వనస్పతుల నోషధిముఖ్యజాతంబు ₹నిషము *నూర్ణంబుC గోరి. 

కల్పించె నందు ముఖ్యం బె న యన్నంబు నచరంబు ల నటి యపద మెల. 
6. నన్ లు a) 

బాదచారులకును బాల్వెట్లి యిరుగాళ్లు చేతులు గలిగిన బీవతతికి 

“హూ స్పములు లేని యా చతుష్పాదు లెల్ల 

నన్నముగ( బూని కావించి నదియు గాక 

నా మహాధాగు( డచ్యుతుం డాదర మున 

మీకు నసమాఖ్య విఖ్యాతి జోక ప “197 
లు టు డు యు యు గ 

1. సర్హాయతము గలిగెనంటివి (క. ద. . 2. ఉత్తరమున కమ్మునీం(దు (వ ) కి. తండి (ట) 

స్పతుల నోడదరీజాతంబు (చ) 1 ఇషము= "అన్నము * ఊర్జము= భక్ష్యము ర్. పాణు లొగి లేని 

:) 
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క. . నిజముగ దేవాధీశ్వరు. డజుండు (ప్రజాసర్లమునకు ననఘుల మిమ్మున్ 
సృజియించె నిట్టివారికి, గుజదహనము సేయ నెట్టు కోరిక వొడమెన్? 198 

చ. సతత మహత్వ సత్త్వగుణ సత్పురుష స్మృతి బొందరయ్య ! మీ 

పితరులునుం వితామహులు( బెద్దలు నెన్న (డు టొందనట్టి దు 

ష్కృుతమత మైన కోపమున (6 గిల్చిషభావము మానరయ్య ! సం 

భృత కరుణావలోకమున ఖీత తరు(పకరంబు( జూచుచున్. 199 

ఉ. తస్పక యర్భకావశళికి( దల్సి యు6 దం|డ్రియు నేత్రవం కి కిన్ 

జెప్పలు నాతికిం బతి నరేంద్రుడు లోకుల కెల్ల 2నర్జికి 

న్నాప్ప గృహస్థు మూఢులకు నుత్తము లెన్న(గ వీరు బంధువుల్ 

ముప్పున( గావలేని కడుమూర్గులు క్గారు నిజాల బంధువుల్. 200 

స. అఖిలభూతముల దేహాంతస్థమగునాత్మ యీశు( డచ్యుతుండని యెలు (గవలయు 

నెలి(గి సర్వం బైన యిందిరారమణు లోచూపున. దనివిగా. జూడవలయు( 

జూచిన చిదూప శుద్ధాత్ము లగు మిమ్ము నెనసిన వేడ్కతో నిచ్చ మెచ్చు 
మెచ్చిన సర్వాత్యు మీ 'రెజింగినచోట6 గో పగుణంబుల( బాసవలయు( 

ఆ. బాపి ద గ్లశేష పాదపజాలంబు( 

దీయ మెస(గ (బతుకనీయ వలయు 

ననఘులార ! మీర లస్మదీయ ప్రార 

నంబు పరగ జేకొనంగవలయు. 201 

క. ఇది వృకసముద్భవ యగు, మదిరేక్షణ నాప్పరసి. గుమారిక నిత్తున్ 

వదలక బత్ని(గ జేకొని, ముద మందు(డు పాదపముల మోసమువాయన్ .202 

వ. అనియి ట్లామం(త్రణంబు సేసి, మారిషయను కన్యకను వారలకిచ్చి చం|ద్రుండు 

సనియె. అప్పుడు, 208 

క, వారలు పర్యాయంబున, సీరేజముఫఖిన్ వరించి నెజి రమియింపన్ 

ధీరు(డు [పాచేతసు. డె, వారక దకుండు పుమై వనజజ సము.డె. 204 
రి హ్ న 

క. ఎవ్వని సంతానంబులు, నివ్వటిలెన్ వసుధ నెల్ల నెటి నా దక్షం 
డి న్వలన జగము లన్నిట(, (బవ జలము నిలిపినట్లు (ప్రజ బుట్లించెన్ . 205 

ne) లు 

1. (తిబొందరయ్య (హీ కీ. నరకం, పొప్ప (తం. వా.) 8. సుమ్మి సమస్త బంధువుల్ 
(హ. తం.) 
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4. వారని వేడ్క_తో దుహితృవత్సలదకు(డు దతుండాత్మ చే 

గోరి సృజించె. గొన్నిటి నకుంఠిత వీర్యము చేత గొన్నిటిం 

భోరున ఖేచరంబులను భూచర ముఖ్య వనేచరంబుల 

స్నీరచర(వజంబు రజనీచరజాల దివాచరంబులకా, 206 

. నరసుర గరు డోరగ కి, న్నర దానవ యక్ష పక్షి నగ వృకములం 

దరమిడి సృష్టి యొనర్చెను, దిరముగ దక్షప్రజాపతి 'వితత కీ ర్తికా, 207 

* బహువిధముల బహుముఖముల, బహురూ సము లైన (పజల బహులోకము లకా 

బహుళముగ.6 జేసి మదిలో, బహుమానము నొంద. డయ్యెం (బథ్యాతముగకా. 

ం *ఆ(పజాసర్ష బృంహితం బైన జగము 

దతు( డీకించి మదిలోన( దాప మొంది 

మజణియు జననంబు నొందించు మతము రోసి 

సరమప్పరుషుని నాశయింపంగ6 దలటె. 209 

ఇట్లు దక్షప్రజాపతి (ప్రజాసర్గంబు చాలక చింతించి మంతనంబున లక్ష్మీకాంతుని 
సంతుషుం జేయువా(డె , 210 

లు యా 

= మోదం బె పరిదూషిత, ఖేదం బై శాబరీద కిలికించిత దృ 
Q__ Q అ 

గ్భేదం బె బహుసౌఖ్యా, పాదం బై యొష్పు వింధ్యపాదంబునకుకా. 211 

. అరిగి, యం దఘమరణం బను తీరంబు సర్వదురితహరంబె యొప్పుదాని 
a ఇ రా 

ననుసవనంబు సేవించి యతిఘోరం బైన తపంబు సేయుచు హరిం (బసన్నుం 

జేసి, హంసగుహ్యం బను స వరాజంబున ని ట్లని స్తుతియించె, 212 

—: దషండు కావించిన హంనగుహ్యం బను స్వవరాజము 3: 

పరమునికి వందనము సేతు. బరిఢవించి 

ము న్నవితథానుభూతికి _మొక్కికొందు 

మెజఉయు గుణముల 6 దేలు నిమిత్త్రమా్యత్ర 

బంధు6 డై నట్టి వానికి. (బ్రణుతి సేతు, 218 

. తవిలి గుణముచేత( ద త్త్వబుద్దులచేత 

నీగిడి కానరాని నెలవువాని 

మొదల? దాన కలిగి ముక్తి మానావది 

రూప మెనవాని [1పాపు6 గొందు. 214 
యు . వ RRR 

1. స్ఫుటకీ ర్రికా (హ) 2. ఆ (వజాసర్గ (తం. వా.) కి. మమత దగిలి (ట.త-జ.) 
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ఆ. ఎల్ల తనువులందు నిరవొంది తనతోడ( 

బొందు సేసి నట్టి పొందుకాని 

పొందు చొందలే(డు పురుషుండు గుణము.( దా 

గుణిని( బోలె నట్టి గుణి భజింతు. 215 

ఉ. పూని మనంబులు౨ దనువు భూతములుకా మతి యిం(దియంబులుకా 

(బాణములుకా వివేకగతి. బాయక యన్యము( దమ్ము నె మ్మెయిం 

గాన(గనేర వా గుణనికాయములం బరికించునట్ట స 

ర్వానుగతుకా సమ స్తహితు నాదిమపూరుషు నా(శ్రయించెదకా. 218 

వ. మతియు బహువిధ నామ రూప నిరూప్యం బగు మనంబునకు దృష్టస్మృతుల 

నాశంబువలన6 గలిగెడు నుపరామం బగు సమాధియందు6 గేవల జ్ఞా నస్వరూపం 

బున దోంచు నిర్మల(పతీతిస్తానం బె న సాంసస్వరూపికి నమస్క-రింతు.దారువందు 
థి Q_ 

నతిగూఢం బైన వీతిహో తుని బుద్ది చేతం (బకాశంబు నొందించు భంగి, బుద్ధి 

మంతులు హృదంతరంబున సన్నివేశుం డై న "సరమపురుషుని నాత్యశ క్కి త్రయం 
'బులచేకం దేజరిల్లం జేయుదురు. అట్టి దేవుండు, సకల మాయావిచ్చేదకం బైన 

నిర్వాణ సుకానుభ వంబులం గూడి యుచ్చారింపం గొలందిగాని శకిగల విశ్వరూసి 

నాకుం (బసన్ను౦ డగుం గాక. వాగు దీం(ద్రియ మానసంబులచేతం జెప్పను, 

నిట్ట దని నిరూపింపను, నలవి గాక ఎవ్వని గుణరూపంబులు వర్తించు, నెవ్వడు 

నిర్గుణుడు, సర్వంబునెవ్వని వలన నుత్సన్నం బగు,నెవ్వని వలన స్టితిం బొందు, 

నెవ్వని వలన లయం బగు, నటి పరాపరంబులకు బరమం బె, యనన్యం బె 
- లు గి షై 

అర్య గళ 
| (సర్వవ్యాపకం బె) యదియ (బహ్మం ట్, యాదికారణం బె, యున్న 

త త్వ్వంబు నా్నాాశయింతు. ఎవ్వని _వభావంబు మాటలాడెడు వారలకు, వాదంబు 

'సేయువారలకు వివాదస్థలం బగుచు,నప్పటప్పటికి మోహంబు నొందింప్పచుండు, 

నట్ట యనంతగుణంబులు గల మహాతునకుం (బణామంబు నేయుచు, ని నాస్తి 

యను వస్తుద్వయ నిష్టలం గలిగి, యొ క్కటన( గలిగియుండి, విరుద్దధర్మంబులుగ 
(నువాసనాళా స్త్ర సాంఖ్య ళా స్త్రంబులకు సమం బె, ఏకింప6దగిన పరమంబు 

నాకు ననుకూలం బగుంగాక. ఎవ్వ(డు నామరూపంబులు లేకుండియు, జగదను 

(గహంబుకొజికు జన్మకర్మంబుచేత నామరూపంబులు గల్లి తేజరిల్లు, నట్టియనం 
తుం డైన భగవంతుండు స్నుపసన్నుం డగుయగాక. ఎవ్వ6డు జనుల పురాకృత 

జ్లానపదంబు చేత నంతర్గతుండె , మేదినిం గలుగు గంధాది గుణంబుల నా(శ్రయిం 

1. పరమపురుమని శక్తులెన అప(దవ్యంబుల చేతను (ట్య; నవ్యదవ్యంబుల చేతను (జ.డ ద.) 

“స్వ శక్రిఖిః నవభిళ్చ (తివృద్భిః” (అని మూలము) 4-27 
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Mm 

చిన వాయువుభంగి మెలంగు చుండు నా పరమేశ్వరుండు మదీయ మనోరథంబు 

సఫలంబు నేయుంగాక. అనుచు భక్తి పరవశుండై యు కి విశేషంబున స్తుతియింపు 

చున్న దక్షునికి భ క్షవత్సలుం డై న శ్రీవత్సలాంఛనుండు (పొదుర్భావంబు నొంది 

(పత్యకం బయ్యె. అంత, | 217 

భర్యాచలేం(ద్ర (పపాతద్యయంబున( గలిగిన నీలంపు6 గను లనంగ 

మొనసి తార్జ్యుని యిరుమూ6పుపై నిడినట్టి పదముల కాంతులు పరిఢథవింప 

జండ దిజ్మండల శుండాల కరముల క్రై వడి నెనిమిది కరము అమర 

జ(క కోదండాసి శంఖ నందక పాశ చర్మ గదాదుల సరవి6 బూని 

నల్ల మెను మెజయ నగుమొగం బలరంగ( 

జల్ల చూపు విబుధసమితి( (బోవ 

బసిడికానె6 బూని బహుభూషణ కిరీట 

కుండలములకాంతి మెండుకొన6గ, 218 

కుండల మణి"దీ ప్రి గండస్థలంబుల బూ ర్రైందురాగంబు. బదొందుసజుప 

దివ్యకిరీట (ప్రదీప్పు లంబర రమాసతికి 6 గౌొసుంభవస్తంబు గాంగ 

వక్షస్థ్సలంబు పై వనమాల మాలికల్ (శ్రీవత్స కౌస్తుభ (శ్రీల నొజయ 

నీలాద్రి. బెన(గొని నిలిచిన విద్యుల్ల తలభాతి. గనకాంగదములు మెజయ 

నథిలతోక మోహనాకార యు క్రుండై 

నారదాదిమునులు చేరి పొగడం. 

గదిసి మునులు పొగడ గంధర్వ కిన్నర 

సిద్ద గానరవము సెవుల నలర. 219 

సర్వెశుండు సర్వాత్కు6డు, సర్వగతుం డచ్యుతుండు సర్జమయుం డై 

సర్వంబు చేరి గొలువంగ, సర్వదుం డై దక్షునకు( (బసన్నుం డయ్యెన్. 220 

ఇట్లు (పసన్నుం డైన సర్వేశ్వరుని సర్వంక షం బె మహదా శ్చర్యధుర్యం బె 

తేజరిల్లు దివ్యరూపంబుం గాంచి, భయంబును, హర్ష ౦బును, విస్మయంబును 

జి త్తంబున ముప్పిరిగొని చొప్పు దప్పింపం దెప్పిజి, కప్పరపాటున( బుడమిపై 

నిడుసాగిలంబడి, దండ([పణామంబు లాచరించి, కరకమలంబులు మొగిడ్చి, 

నెలయేటులతో( గొట్టు వడి, యిట్టట్టు పట్టు చాలక నిట్ట వొడిచి, మున్నీరు దన్ని 

నిలిచిన పెన్నీరునుం బోలె, సర్వాంగంబులుం దొంగలింప(, జి తంబు నాత్మా 

య తంబు నేసి, పిక్కటిల్లిన సంతోషంబుచేత భగవంతుం బలుకను, నత్యంత 
మ ICN RINNE స ౧ 

1. ది ప-..నలంబులు... బొనుంగు పజుప (తం. త.) 
థి అమ 
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క, 

వత్తా 

న, 

శ్రీమహాభా గవతము 

మంగళసందోహాపాదకంబు లైన త న్నామంబు లుగ్గడింపను, నతి నిర్మలంబు 

లైన తదియ కర్మంబులు దడవను, విబుధ హర్ష కరంబు లైన తత్పౌరుషంబులు 

పొగడను, నాత్మీయ మనోరథంబు (వ్రాకువ్వను నోపక |ప్రజాకాముం డై యూర 

కున్న (పజాపతిం జూచి, సర్వజీవ దయాపరుండును, సర్వస_త్త్వ హృదంతరస్థుం 

డును, సర్వజ్ఞుం డునుం గావున నతనిభావంబు దెలిసి, జగన్నాథుం డార్ర పోష 

ణంబుల భాషణంబుల ని ట్ల నియె. 221 

మెచ్చితి ప్రాచేతస ! తప, మిచ్చట ఫలసిద్ధి యయ్యె ని ట్లతిభ క్తిన్ 
హెచ్చగు మ ద్వరవిభవము, నచ్చుపడం బొంద నెవ్వ( డర్లు (డు? జగతిన్. 222 

తపము చాలు నింక6 దగ భూతతతికి వి 
భూతు లొనరు6 గాక పొందువడ6గ 

నిదియ సుమ్ము మాకు నిచ్చలో( గల కోర్కె. 

పొసగ నీదువలన( బొందుపడియె. 223 

వినుము, (బహ్మయు,భర్లుండును *(|బజాపతులున్ఫు మనువులును, నిందులును, 

వీరలు నిభిలభూతంబులకు భూతిహేతువు లె న మద్యూతివిభ వంబులు. మతీయు 

నాకు (యమ నియమాది సహిత సంధ్యావందనాది రూపం బగు) తపంబు 

హృదయంబు. సాంగ జపవద్ధ్యానరూపం బగు విద్య శరీరంబు. ధ్యానాది విషయ 

పుంవ్యాపారంబుగా నుండు భావనాది శ బ్రవాచ్యం బగు (కియ యాకృతి. [కతు 

జాతంబు లంగంబులు. ధర్మం బాత్మ. దేవతలు [ప్రాణంబులు. నిగమంబు మత్స్య 

రూపంబు. జగదుత్స తికి నాదియరదు నే నొక్కండన తేజరి ల్లుచుంటి, బహిర౦త 

రంబుల వేజొక్కటియు లేదు. సుషుష్యృవస్టయందు సర్వంబు లీనం బిగుటంజేసి 

సంజ్ఞానమా(త్రుండును, నవ్య క్తుండునుంగా నుండు జీవనిభంగి నొక్కండన 

యుండుదు.అనంతుండ నయి యనంతగుణంబువలన గుణవి(గహంబగు (బహ్మాం 

డంబును, నయోనిజుండు,స్వయంభవుం డగు (బహ్మయును నుదయించిరి. మదీయ 
+ వీర్యోపబ్బంహితుం డై మహాదేవుం డగు నా (బ్రహ్మ యసమర్హునింటోలె నకృ 
తార్థంమన్యమాన మనస్కు_(డై , సృజింప నుద్యమించుతతీ తపం చాచరింపు 

మని నాచేత బోధితుం డె, యఘోరం జెన తపం బాచరించి, తొలుత సృషి 
cnn Qe (=) 

క_ర్హృత్వము వహించిన మిమ్ము సృజించె. అంత( బంచజనుం డను (ప్రజాపతి 

తనూజ యగు నసిక్ని యను పేరిట వినుతి నొందియున్న యి కన్యకను నీ 

కిచ్చితి. దీనిం బత్నిగా. గె కొని మిథున వ్యవాయధర్మంబు గలవాండ వె, 
రాం Qe 

DECC LCL LCV CY 

* తా ప పజలలో తదు... 



వన్గ స్కంధము కరిక్ 

మిథునవ్యవాయ ధర్మంబు గల యీ నాతియందు.( (బ్రజాసర్షంబు నతి విపులంబుగ 

గావింసంగలవా(డవు. మజణశియు నీకు6 బిదప నిదే కమంబున నిఖిల(పజలును 

మ న్యాయా 'మోహితు లయి, మిధునవ్యవాయ ధర్మంబున6 (బజావృద్ది నొందించి 

మ దారాధనపరు లె యుండ(గలవారు అని పల్కి, విశ్వభావనుం డై న హరి, 
యా యా 

స్వప్తోోపల బారంబునుం బోలె నంతరానంబు నొందె. 
ధధథి ధి 

అధ్యాంయయము _ ౫ 

అప్పుడు దతుండు విష్ణమాయోపబ్బంహితుం డై పొంచజని యగు నసిక్ని 

యందు హర్యళ్వ సంజల వినుతి( జెందియున్న యయుతసంఖ్యా పరిగణితులి న 
దః లా 

పుతులం గాంచె. అప్పు డా ధర్మశీలు రన దాకాయణులు, పితృనిర్లేళంబు నం 

(బజాసర్షంబుకొఅకు ( దపంబు 'నేయువారై పశ్చిమదిశకుం జని, యచ్చట సింధు 

సము దసంగమంబున సమస, దేవ ముని సిద్దగణ సేవితంబై , దర్శనమా(తంబున 

నిర్హూత కల్మషులను, నిర్మలచి త్తులం జేయు చున్న నారాయణసర స్పనం బర గు 

తర్ధరాజంబున నవగాహనంబు. జేసి, నిర్మలాంతరంగు లై, పరమహంసధర్మంబు 

నందు నుత్సన్నమతు లె (పజాసర్లంబుకొ అకు దం[డి యనుమతంబున నుగ 
యా a 

తపంబు సేయుచుండ, వారికడకు నారదుండు వచ్చి యి ట్లనియె. 224 

సీ, మీ రతిమూఢులు మీందటి గతి గాన రెన్నంగ( బసి బిడ్డ లన్నలార 1 

పుడమి( దా నింతని కడ పరికింపరు (పజల( బుట్టంచ నేేపతిభ కలదు? 

అప్రైన నొక్క మహాత్ముడు పురుషుండు బహురూపములు గల భామ యొకతె 

*ేపుంళ్చలీభ రయు బురణింప నుభయ (ప్రవాహంబు గల నది వజల( గదల 

తే. నంచ యొకటి యిరువదై దింటి మహిమల. 

గలిగియుండు తెరువు గానరాక 

వ(జనివిడ మగుచు వరుస.6 దనంతన 

“తిరుగు *రాష్ట్రబిలము 'దేటపడ (గ. 225 

క. విను డందుల యనురూపము, ననుదొందయగ నెజబు(6గ కాత్మ నాత్మగురూ క్రీం 

గొనసాగించెద మను మి, మ్మన నేమియు లేదు మూఢు లని తెలిసి తగకా. 226 

వ. అని నారదుండు బోధించిన హర్యశ్వులు సహజబుద్దిచేత నారదవాక్యంబులను 

దమలో నిట్లని వితర్కించిరి. 
౧౧ 

1 పుళ్చలి గరయ (హౌ); ... గర్మంబు (తం); ... గర్తంబు (వా) బి కాష్టబిలము 

(హ. తం. వా.) 
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రో 

రొ 

సొరిది కేేత్రజు( డన నతిసూక్ష్మ బుద్ది 
వ |. 

నరయ నజ్ఞాన బంధనం బగుచు లింగ 

"దేహమున నెద్ది గల దది దెలియకున్న( 

గలదె? మోక్షంబు దుష్కర్మ గతుల చేత. 

కలండు జగదేక సన్నుత కారణుండు 

స్వామి భగవంతు డభవుండు స్వా(శ యుండు 

పరము. డాతని6 జూడక (బ్రహ్మ వైన. 

గలుగునే? ముక్తిపదము దుష్కుర్మగతుల. 

పురుషు6 డెట్టులేని పూని బిల స్వర్గ 

గతుండు వోలె వర్తకంబు మాను 

నట్ట (బ్రహ్మ 'మెఅు (గు నయ్యకు స్వర్భ్చోగ 

కర్మగతుల నేమి కాన(బడును? 

త న్నిష్టాగతి లేనివారికి నసత్క-ర్మ (పచారంబుచే 

(శ్రీమహాభాగవతము 

228 

229 

230 

ము న్నే మయ్యెడి నాత్మబుద్ది గుణసమ్మోహంబునం దోంచుచుకా 

వన్నెల్ వెటుక వింతబాగుల తటణికా వ రించు దొరుణ్య సం 
రు జట a 

వన్న ?క్రీయునుబోలె నెల్ల గతులం (బ్రఖభ్యాత మై యుండ(గకా. 281 

అనువొంద సృష్టి నవ్యయముగ6 జేయుచు. (బ్రచుర (ప్రవాహ సంపతిత మైన 

నెజియ( గూలం బను నిర్గమ స్థానంబు నందు వేగముగల (క్రందు మాయ, 

3గదలి యహంకార గతినశంబున( జాల వివశు( డై బోధకు విపరి యైన 

వానికి నీరీతి వలవంత కర్మ (ప్రచారంబులను మీ(ద జక్క నైన 

జన్మ మరణ ముఖ్య జొడ్యంబుతో వాసి 

యఖిల సౌఖ్య పదవి నరసి కర్మ 

మార మెనయటి మహనీయ ధామంబు 
(YY మా రు 

చిత్ర ఓమార నెట్లు బేరం గలడు! 

. దాని సంసర్ల గుణములు దప్పి నడచు 

కుచ్చితపు భార్య ( జేకొన్న కుమతిదోలె 

తివిరి సుఖదుఃఖముల( గూడి తిరుగు జీవ 

రూప మెటు(గని వారికి. (బాపు గలదె? 

వివ RI I I ILI III INAS 

1. మంది (హ ల. శ్రీ (తం. వా.) లి. కడ(గి (ట) 4. చిత్తమలర (ద) 

282 



షష్ట స్కంధము . 
మత్తకోకిల. పంచవింశతి త_త్వరాశి కపారదర్పణ మయ్యు( దా! 

గొంచె మై పురుమండు తత్త్వము గోరి పట్టంగ నేర కే 

మంచు. గించుం దలంచువార లమార్ల కర్మము సేయ6గా 

మంచిలోకము వారి కేటికి మానుగా సమకూరెడిన్ ? 

క. బంధానుమోకణ (క్రమ, సంధా నై శ్వర్యధుర్య శాస్త్రసమ(గ 

(గ్రంథంబు మాను చిదూ, పాంధునకు నకర్మ గతుల నగునే వభముల్, 

మ_తకోకిల. చూడ నీ జగమంతయున్ వెస. జుట్టి పట్టుక లీల నే 

జోడులేక రయంబునం గుడి చుట్టినట్టి స్వతం(త్రముం 

గూడి యుండిన కాలచ్నకము6 గోరిచూడని వారి కే 

జాడం గల్లు *నకర్మ సంగతి. జారుమోక పదం బిలన్, 

ER జన్మ హౌతు వెన జనకునిరేశంబు 
య © 

తనకు( జేయ రాని దనుచు6 దెలిసి = 

గుణమయ (పవృ త్తి ఘూరాధ్య నిశ్వాస 

నిరతు6 డగుచు జేయ నేర6 డతడు. 

వ. అని తమలో వితర్కించి యా కుమారు లప్పుడు. 

587 

294 

235 

296 

291 

298 

స్ వినవయ్య] భూపాల! మునివరేణ్యుని మాట లనువొంద( దలపోసి వినయ మలర 

వలగొని యతనికి వందనం బొనరించి తిరిగి యెన్నండురాని తెరువు వట్టి 
చయ్యన నేగిరి సహజ కిన్వర (బహ్మ మయ మైన పంకజనయను పాద 
పద్మ మరందంబు పానంబు సేయుచు మ ర్రిల్లి నిలిచిన మానసాళి 

ఆ, పరిణమింప విష్ణు ( బాడుచు. ద త్కీ- ర్తి రి 

సరణి మోయు మహతి సంఘటించి 

నారదుండు గుణవిశారదుం డెందేని( 

జనియె జగము దన్ను సన్నుతింప. 

క. అప్పుడు దకుండు తనయులు, దప్పి మహాపథము గనుట తగ నారదుండే 

చెప్పిన గప్పిన శోకము, ముప్పిరిగొని చిత్తవృత్తి మూరిం బోవకా. 
న =. న. 

289 

240 

1. మంచు గించు దలంచువాండు కదధ్వకర్మముసేయంగా.. - వానికేటికి[వా)...వార మమార్గ 
కర్మము... ..వారి కేటికి (తం) 

మంచు! దలంచును నుండి సేయ కుమార్గ ( (హ) 

““పంచవింశతి తత్వానాం పురుషోఒద్భుత దర్పణమ్ 

ఆధ్యాత్మ మబుధే స్యెహ కి మసత్కర్మభి ర్భవే త్?” (5-17) 

ఏను [హ. తం. వా.] శి. సత్వ (హ. తం. వా.) 



588 

చం 

వ. 

శ్రీమహాభాగ వత ము 

అడలుచునున్న వచ్చి కమలాసను6 డూజడిలంగ( బల్కె ముకా 

పడసిన లీల బుతుల నపారగుణాఢు$ల( గాంచు మన్న నౌ 

పడ(తుక *వల్ను6 (గమ్మజను బల్వుర6 దా శబకొళ్వ సంజ్ఞలం 

బెడ(గగు వారి పుణ్యముల. బేర్చినవారి సహస్ర సంఖ్యులకా. 24 

పుట్టించిన జనకుని మది (6 బుట్టిన తల పెటీ(గి వారు పూనిక (పజలం 

బుటించు (వ్రతము గె కొని, గటిగ( దప మాచరింప(6గా6 జనిరి వెసకా. 242 
లు రా & 

ఇట్లు శబళాళ్వులు (పజాసర్షంబుకొణకు ( దం(డి పంపునం దపంబు సేయువార్రై 

యే తీరంబు తీర్షరాజం బె సకల తీర్లఫలంబులు నాలోకన మా(త్రంబున నను(గ 
థి థి ల్లు థి 

హించుచు సకల పాపంబుల ని(గహించు, నె తీర్ణప్రభావంబున న(గజన్ములు ఫల 

సిద్దిం బొందుదు, రట్టి నారాయణ సరస్సను పుణ్య తీర్గంబునకుం జని, త దుప 

స్పర్శ మా(త్రంబున నిర్లూత మలాశయు లై , 248 
a) ర్లు 

(బ హ్మేం్యదాదులు నందనేరని పర్మబహ్మంబు6 జింతిం పుచుకా 

బ్రహ్మానందము టౌంది జిహ్వికల పె (బహ్మణ్యమం(త్రంబు స 

దృహ్మాలోకన వాంఛతో ఎనిలుపుచుకా (బహ్మం వితం డంచు ముకా 

(దహ్మజ్ఞాన గురుణా హరిం దపమునం బాటించి ర బ్బాలకుల్ . 244 

ఏకపాదాంగుష్ట మిలమీద( సవరించి నిశ్చలకాయు లై నిక్కి నిలిచి 

కరములు గీలించి సరవి మీదికి నెత్తి గుజుతుగా( బెనుబయల్ గుట్టిపట్టి 

నిడివిగా((గూర మె నిగిడిన చూడ్కుల6 గడు త్నీవభానుని. 9బొదివిపట్టి 
ర్తి లు 

వడిం గెౌంతకాలంబు వాయువు భక్షించి యంతనుండియు నీరాహారులగుచు 

* సకలలోకములకు సంహారకమును 

బేరి దేవతలకు భీతికరము( 

గాగ మఘమోరతపము. గావింప.6 డొడంగిరి 

మహిత చిత్తు ల క్కు_మారవరులు. 245 

— : నారదుండు శబళాశ్వులకు నివృతి మార్గంబు నుపదేశించుట ౩ -_-- 

ఇ ట్రతి భయంకరం బై న తపంబు వేయుచు, నెడతెగక భగవన్మంత్రంబుల 
నొ డువుచు (6, (బజాసర్గ కాము లై యున్న య చ్చిన్న బాలుర కడకు నార 

దుండు సనుదెంచి, పూర్వవిధంబునం బలుకుచు ని ట్ర నియె. (భాతృ వత్సాలు లె 
లా / కు 

క చ న జ 

1. పడ(తుకయందు బల్వురను బన్నుగం దా (తం) వల్ల (దా. ప్ర.) 2. దలపులన్ (వా) 

8. పొడిచి (తం. వా.) 



వష స్కంధము 589 

యున్న మీరలు వేదాంతసారంబు పలుకుచున్న నా వచనంబు లాదరించి, 

తోంబుట్టువులు సనిన మార్షంబు చనుండు. ఎవ్వ (డేనియు( దన య(గజులు 

గన్న మార్గంబునం దానునుం దప్పక వర్తించు, నట్టివాని విశేషధర్మం బెజింగిన 
వాం డండ్రు. సతతంబును బుణ్యబంధువు లైన చేవతలం గూడి సుఖంబుండుండు. 

అని పల్కి నారదుండు సనియె. వారలు సర్వకర్యంబుల యందు నిర్మోహితు 
లె పరమపదంబునకు నాస్సదంబు లిన దేవర్షి వాక్యంబుల నా(శయించి, 246 

ఉ. అప్పుడు లజ్జతోడ శ బళాళ్వులు పూర్వజు లేగినట్టి యా 

చొప్పున నెన్న(డుం దిరిగి చూడని (త్రోవ విశేషవద్దతిం 

దప్పక పోయి రయ్య ! గుణధాములు నేండును మళ్ళరేమి నే 

జెప్పెద( గాక *రాక 'కడయజేరిన ర్నాతుల( బోలి భూవరా! 247 

క, దతున కా కౌలంబున, లక్షిత మె యుండె( బెక్కు లాగుల నుత్పా 

త క్షోభంబులు వానికి, రూక్షవ్యథ నొంది యా పురుష నాశమునుకా, 248 - 

క. నారదకృత మని యెటింగి మ,హా రోషముతోడ నేగి యాతని, గని దుః 

భారూఢ చిత్తు( డె మది, నూజడిలం దెరువు లేక యు(గుం డగుచుకా. 249 

ఆ. మోము జేవురింన ముడివడ బొమదోయి 
చూపువెంట మంట సుడిగొనంగ.6 

సెదవు లదర( బండ్లు సపెటసెట( గెజుకుచు 

దతు( డ్నాగహించి తపసి బలికె. 250 

చ. నెజయ(గ సాధురూపమున ని వతిబాలుర కాత్మజాళికిం 

గజికున భిక్షుమార్గ మగు కందువ నెప్పితి వేల? ధూర్త వై 

మజు(గక యుండవచ్చునె ? కుమారుల నీ దురితంబు వోంద ని 

న్నొఅల(గ( (దోతు నాదు సమదో(గ మహా(గహ శాపవహ్నులకా. 251 

— 4; దఠండు నారదుని శపియించి (పజానర్గం జబొనరించుట :---- 

వ. అది యెట్ల పేని, దేవర్షి పితృ బుణంబులు దీర్చుక +అమీమాంసిత కర్మంబులు 

గల బాలురకు బుద్ది. జెజిచి, వారలకు నుభయ లోకంబుల (శ్రేయోహాని నొన 

* నాద్యాపితే నివర్తంతే పశ్చిమా యామినీ రివ (5-98) 1. “కడచేరిని అనియుండ నగును. 
2. కుమారకు లీ దురితంబు నేండు. (హ) [మీమాంసిత ... (తం; కర్మవిచారంబు సేయని 
బాలుర మనంబులకు నెహికేచ్చలయందు నెరాళ్యము గలుగంజేసి నివృ త్రిమార్గం బుపదేళించి (హ. వా.) 
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ర్చితివి. ఇట్టి పాతకంబున భాగవతో త్తములలో లజ్ఞా హీనుండ వై య ళో 

హానిం బొంది చరింపుదువుగాక ! (నిరపరాధు తె వెరంబు లేని నా పుతులపట్ల 
Qe Ge య? 

దోహకృత్యం బోనర్చిన నీవు తప్ప( దక్కిన భాగవతో త్రములు) సకల భూతాను 

(గహ పరవశులు. ఆతి కుతూహలంబున నీ చేత స్నేహపాశ నికృంతనం బై న 

మి।త్రభేదంబె కాని త దుపశమనంబు గాకుండెడు. ఇంతనుండియు( బురుషుండు 

విషయ తిక్ట్య త్వంబు లనుభవింపక కాని తెలియకుం డెడు. జ్ఞానంబు తనంతనె 

కాని యొరులచే వోధింపంబడి తెలియరాకుండేడి. నిరంతరంబును తలోకసంచారి 

యెన నీకు నే లోకంబున న్నునికిపటు లేకుండు(గాక. అని నిరయుండె శాపం 
వా ర a ౬ 

బిచ్చె. అంత నారదుండు త్యత్కోధవాక్యంబుల కలుగక యట్ల కానిమ్మని 

సమ్మతించి చనియె, ఇట్టి 7 శాంతభావం బెవ్వనినలనం గలుగు నతండు సర్వాతీ 

తుం డె స ర్వశ్వరుం డనంబడు. 

అధ్యాయము — ౬ 

మతటియు, దకుండు తన మనోరథంబు విఫలం బగుటం జేసి యతి దుఃభిత మన 

స్కుండై పొగులుచున్న పితామహుండు చనుదెంచి, మతియు( (బజాసర్లో 

పాయం బుపదేశించిన, నా (వజాపతి (పియభామ యెన యసిక్నియందు( బితృ 
ఎ . 

వత్సల లె న పుకికల 1నటువదు3(డ్రం బుటించి,వారిలో ధక్మునకుం బదువురను, 
యా రు 

గళ్యపునకుం బదముగ్గురను, జంద్రునకు నికువదేడ్డురను, భూతునకు, నాంగిరసు 

నకు, గృశాశ్వునకు నిదరసి చొప్పున నోర్లురను, తార్వ్యు6 డను నామాంతరము 
టు CR షు 

దాల్చిన కశ్యపునకు మరల( గడమ నల్షుర స్నీ _కమంబున నిచ్చె, వారినామంబు 

లాకర్టి ౦పుము. 2052 

ఎట్టి పుణ్యవతులొ ౩? యీ చెడియలు సెప్ప 

సవతు లేనియట్టి సవతు లయ్యు.( 

గడుపు వడసి రెట్టి కడుపున, బుట్టిరో 

కడి(ది (తిజగ మెల్ల ( గడుపు గాంగ, 258 

వార లెవ్య రనిన భానువును, లంబయు 6, గకుప్పును, జామియు, విశ్వయు, 

_ సాధ్యయు, మరుత్వ్యతియు, వసువును, ముహూ_ర్రయు, సంకల్పయు ననం 

బదుగురు ధర్మునకు( బత్ను లై కొడుకులం బడసిరి. వా రవ్వ రంసేని 

భానువునకు చేదబుషభుందువు త్రై. ఆతనికి నింద్రనేనుండు నుదయించె. లంబకు 

విద్యోతుండు గలిగె. అతని _్తనయిత్నువు లనువారు పుట్టిరి. కకం బేవికి 

'నరువదంటిని (వొ. ఎ. 
లని 
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సంకుటుండు వుప్టై. సంకుటునకుం కీకటుండు పునై. కీకటునకు దుర్గాభిమానిను 
లైన దేవతలు జన్మించిరి.జామి దేవికి దుర్గభూముల కధిషానదేవతలు జనియించిరి, 

వారికి స్వర్గుండును, నందియు జన్మించిరి. విశ్వ యనుదానికి విశ్వేదేవతలు 

జన్మించిరి. వార లపుత్రకు అనం బర౦.గిరి. సాధ్యయనుదానికి నాధ్యగణంబులు 

పుద్రై. వానికి నర్దసిద్ది యనువా(డు పువై.మరుత్వతి యనుదానికి మరుత్వతుండు, 

జయంతుం డనువార లుదయించిరి. అందు జయంతుండు వాసుదేవాంశజుం 

డైన యుపేందుం డనంబడి, వినుతి నొందె. ముహూర్త యనుదానికి సకల 

భూతంబులకు నా యా కాలంబుల6 గలిగాడు నాయా ఫలంబుల నిచ్చు 

మౌహూర్తికు లనియెడు దేవగణంబులు పుట్టిరి. సంకల్ప యనుదానికి 

సంకల్పుం డుదయించె. ఆ సంకల్పునకు కాముండు జనించె. వసు వను దానికి 

(ద్రోణుండును, (బ్రాణుండును, (భువుండును, నర్కుం0డును, నగ్నియును, 

దోషుండును, వ స్తువును, విభావసుండు వను నెనమం[డ్రు వసువు లుదయంబు 

నొందిరి. అందు (దోణునకు నభిమతి యను భార్యయందు హర్ష ళోక 

భయాదులు పుట్టిరి. ప్రాణునకు భార్య యైన యూర్షస్వతియందు సహుండును, 

నాయువును, బురోజవు(డనువారును గలిగిరి, (ధువుని భార్యయగు ధరణియందు 

వివిధు లగు పురు అనువారు జనించిరి. అర్కునికి భార్య యగు వాసనయందు 
తర్షాదు లుదయించిరి. అగ్నికి భార్య యైన పసోర్షారయందు (దవిణకాదులు 

వుట్టిరి. మణియు( గృ త్తి కలకు స్కందుండు గలిగె. ఆ స్కందునకు విశాఖాదు 

లుదయించిరి. దోషునకు శర్వరి యను భార్యయందు హరికళ యగు శింకు 

మారుం డుదయించె.వస్తువునకు నాంగిరసయందు విశ్వకర్మయను శిల్పాచార్యుం 

డుదయం బందె. ఆ విశ్వకర్మకు నాకృతి యను సతియందు చాతుషుం డను 

' మనువు జనించె. ఆ మనువవలన విశ్వులు, సాధ్యులు ననువార లు వుట్టిరి, 

విభావసునకు నుష యను భార్యయందు వ్యష్టియు, రోచిస్సును, నాతపుండును 

జనించిరి. అందు నాతప్పనికి. బంచయాముం డను *( దివసాభిమాన దేవత y 

జనించె. శంకరాంశజుం డైన భూతునకు సురూప యను భార్యయందు. గోట్ల 

సంఖ్య లైన రు[దగణంబు లుదయించిరి. ౩ వతుండు, నజుండు, భవుండు, 

భీముండు, వాముండు, నుగుండు, వృషాకపియు, నజెకపాత్తును, నహిర్చు 

ధ్న్యుండును, బహురూపుండును, మహాంతుండును నను వారలును, రుద 

పారిషదులును నతిభయంకరు లైన (ప్రేతలును, వినాయకులును బుట్టిరి. 

అంగిరసుం డను (వజాపతికి స్వధ యను భార్యయందు. బితృగణంబులు వుట్రరి, 

మాష మ మ. 

1. కృ త్రికకు (వా * తా. ప, (ప్రతులలో లేదు. 
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సతీ యను భార్యకు నధర్వ వేదాభిమాన దేవతలు వుట్టిరి. కృతాశ్వునకు 

అర్చిస్సను భార్యయందు ధూ మకేశుం డను పవ్వ్నుతుం డుదయించె. వేదశిరస్సుకు 

ధిషణ యను భార్యయందు దేవలుండును, వయునుండును, మనువునుం బుట్లిరి. 
తార్జ్యునకు వినత, కద్రువ, పతంగి,యామిని యను నలువురు భార్యలు, అందు. 

బతేంగికి( బక్షులు వుకై;యామినికి శలభంబులు వుకై. వినతకు సాకొత్క-రించిన 
యజ్ఞాధిపతికి వాహనం బైన గరుడుండును సూర్యు నకు సారథి యెన యనూ 

రుండును జనియించిరి. క1దువకు( బెక్కు (తెజింగుల )భుజింగమరిములు వుపై. 

చంద్రునకు గృత్తికాది నక్షత్రంబులు భార్యలు. వారలయందు( జం(దు(డు 

రోహిణియందు మా(క్రము మోపహితుం డగుటంజేసి దక్షశాపంబున కయ రోగ 
(గసుండై సంతానంబు వడయనేర( డయ్యె. ఆంత దక్ష[పసాదంబున క్షయ 

పీడితంబు లగు కళల మరలం బొందె. మణియును, 254 

కామిత పదు డై డెన కశ్యపు కౌంగిట ముచ్చట దీర్తు రే ముద్దరాం(డ్రు 

అఖిల లోకములకు నవ్వ లె లె జగ మెల్ల ( బూజబింప 3 నుందు ళ్ పూవు(బోండ్లు 

బలియు రై పుతులు( బౌ (తులు దిజగంబు లేలఅంగ(జూతు రే యిందు ముఖులు 

ముంగొంగు పసిడి య మూల్లు పుణ్యంబుల విజ్ఞవీగుదు రెట్టి వింతరాం(డు 

వారి కలగంప కడుపుల 'నేరుపజుప 

నరిది బిడ్డల బడసిన వబిరుదుసతుల 

నామములు నన్య్వయంబులు నీమనంబు 

పూన జెప్పుదు వినవయ్య ! మానవేంద్ర ! శరర 

తరల. ఆఅదితియుం దితి కాష్టయుం దను వ య్యరిష్టయు( దా(మయు 

న్నదన ( గోధవశాఖ్యయుకా సురసాఖ్యయున్ సురభికా మునికా 

మొదలుగా దిమియు “న్నిళ్శపియముఖ్య యా సరమాదిగా 

ముదిత లెన్న (గం గన్ననంతతి ముజ్జగంబుల భూవరా! 256 

చాలంగ.6 దిమికిని జలచరంబులు వునై కేశ్యాపదంబులు వుకై సరమయందు 

సురభికి మహిషాది సురభులు జనియించె. దా(మకు శే న్ గృ(ధములు గలి గొ 

మునికి నప్పరసల మూ(కలు జనియించె నిశ గనె భూరుహములను (గోధ 

_వళ కుదృవిలై దుర్వార సర్పంబులు సరి యాతుధానులు సురస కరయ 

నుప్పతిల్లిరి గంధర్వు లొక్క మొగి న 
రిష్టకు సుతుల్ దనువునకు6 [దిదశ*రిపులు 

పదియు నెనమం|డ్రు వ నట్ట విదితబలులు 

వారి నామాన్వయంబుల గోరి వినుము! 257 
తహ NT Ne IT WT WN ఇ” 

1. నరుపరుల (హహ) ౨, న్నిళాఖ- సుముఖ్య (తం. వా.) లె. మరి కిరాతులు సరమకును 
[బజలు (క జ. హు ఓ. ముఖులు [హూ 



షష్ట స్కంధము 598 

వం ద్విమూర్జుండును, శంబరుండును, అరిషుండును, హయ గీవుండును, విభావ 

సుండును, అయోముఖుండును, శంకుశిరుండును, స్వర్భానుండును, కపిలుఐడును, 

అరుణియును, పుళోముండును, వృషపర్వుండును, ఏకచ్నకుండును, అనుతాప 

కుండును, ధూ మకేశుండును, విరూపా తుండును, ఏి(పచి త్తియు, దుర్భయుండు 

నను వారలు. వీరలలోన స్వర్భానునకు సుప్రభ యను కన్యక వుతై. దాని 

నముచి వివాహం బయ్యె. వృషపర్వునకు శర్మిష్ట యను కూతురు వుపై. దాని 

నహుషపు(తుం డైన యయాతి పెండ్లి యయ. వై శ్వానరునకు నుపదానవి, 

హయశిర, పులోమ, కాలక యను నలువురు పుత్రిక లుదయించిరి. ఆందు 

నుపదానవి హిరణ్యాక్షునకుం బత్ని యయ్యె. హయశిరను (గ్రతువు వివాహం 
బయ్యె. పులోమా కాలక లను నిరువురను గళ్యప ప్రజాపతి చతుర్ముఖని 

వాకరంబునం ర కొనియె, ఆ యిరువురకును సమర కోవిదు లైన దానవులు 

పౌలోమ కాలకేయు లనం బుట్టిరి. మజియు నా యిరువురకు నణువది వేల 

రాక్షసులు జన్మించిరి, వారు యజ్ఞక ర్మంబులకు విఘాతకు లై వర్తింప, వారి 

నిం(దునకుం (బియంబుగా సీ పితామహుండగు నర్జునుండు వధించె. మజశియు, 

విపచి తి, సింహిక యను దానియందు రాహు్ముసముఖంబుగా6 గల కేతు 

శతంబును బడనె. వారలు గ్రహత్వంబు( గై కొనిరి. మటియుం బురాణపురుషుం 
డై న (శ్రీమన్నారాయణుండు దన యంశంబున( బరమభాగ్యవతి యె యెన యదితి 

గర్భంబున నుదయించె. ఆ యదితి వంశంబును విదితంబుగా వినుపించెద. సావ 

ధానుండ వై వినుము. వివస్వంతుండును, అర్యుముండును, పూపు(డును, 

త్వష్టయు, సవితయు, భగుండును. ధాతయు, విధాతయు, వరుణుండును, 

మి(తుండును, శ(క్రుండును, ఉరు(క్రముండును నను ద్వాదశాదిత్యులు జన్మించిరి. 

అందు వివస్వంతునకు (శ్రాద్దదేవుం డను మనువు సంజ్ఞా దేవియందు నుదయించె. 

మశియు యముండు, యమియు నను నిరువురు మిథునంబుగా నుదయంబు 

నొందిరి. మజీయు నా సంజ్ఞా దెవి బడ బాస్వరూపంబు నొంది యశినీ 'దేవతలం 

గనె. ఛాయా దేవియందు శనై శ్చరుండును, సావర్షి యను మనువును, దపతి 

యను కన్యక యుం బుట్టరి. ఆ తపతిని సంవరణుండు వరియించె, ఆర్యమునకు 

మాతృక యను పత్నియందు చర్షణు లుదయించిరి. వారి మూలంబున మనుష్య 

జాతి యీలోకంబున స్టైరంబుగా "నుండునట్లు (బహ్మ దేవుని చే( గల్సింపంబిడి. 

పూషుండు భర్గునిం జూచి దంతంబులు వికృతంబుగా నగిన, నతండు (కోధించి 

దంత౦బు లూశనడిచిన, నా6టినుండియు భగ్నదంతుం దై డి, యనపత్యుం డై 

DS అపా ఆజం ల స స స. ~ 

1. హయకిరన (తం, వా.) 
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శ్రీమహాభాగవతము 

పిష్టాదుల భఠకీంపుచుం డె. త్వష్టకు బై త్యానుజ యెన రచన యను కన్యకకు 

నధికబలాఢ్యుం డగు విశ్వరూపుండు వుమై. ఆంత నా దేవతలు బృహాస్పతిం 

గోపింప, నత(డు తల(గిపోయినం దమకు నా విశ్వరూపుని నాచార్యునింగా 

వరియించిరి. అని చెప్పిన విని శుకయోగీంద్రునకుం బరీకిన్న రెం|ద్రుండిట్లనియె. 

అధ్యాయము - © 

* అరయంగ యోగీం(ద! యద్భుతం బయ్యడు సురల పె నేటికి సురగురుండు 

కోపించె? నీతండు గురుభావమున దేవతల కేమి యాపద( దల(గ6 జేసె? 

నెటి(గింపు మనవుడు నిం(దుండు (త్రిభువ నై శ్వర్య మదంబున సత్సధథంబు 

గానక వసు రుద గణములు నాదిత్య మరు దశ్విదేవాది మండలములు 

॥ సిద్ద చారణ గంధర్వ జిహ్మగాది 

సురులు మునులును రంభాది సుందరాంగు 

లాడ6 బాడంగ వినుతినేయంగ. గొలువ 

నొక్క భ(దాసనంబున నుక్కు_ మీటి. 29 

నిండు పున్నమనా(డు గండరించిన చంద్రు మండల (శ్రీలతో మాణుమలయ 

భద్ర విద్యోతాతపత్రంబు (గాలంగ మిన్నేటితర(గలు మేలుకొలుప( 

గలిత దివ్యాంగనా కరతల చాతుర్య చామరశేణులు జొడపడ(గ( 
జింతామణి స్ఫుట కాంత రత్నానేక ఘటిత సింహాసన్నాగంబునందు 

నూరుపీఠంబు పై శచి యుండ నుండి 

వరుస దిక్పాలకాది దేవతలు గొలువ 

సాటి చెప్పంగరాని రాజసముతోడ 
నిం(ద్రు( డొప్పార వై భవనాం(ద్రు( డగుచు. 260 

అ య్యవసరంబున, 261 

. గురుతర ధర్మ్మకియ నయ, గురుండు మరు న్మంత్ర విషయ గురుండు వచల్ 

గురు(డు సమసామరగణ,గురు (డు గురుం డరుగుదెంచె( గొల్వునకు నృపా!262 

అమిత తపః(పభావు( గరుణాత్నుని గీష్పతి6 జూచి రాజ్యదు 

ర్షమ మదరెఖ నిరదుండు వృథా తనగద్దియ లేవకుండె నె 

య్యమున నెదుర్కొనం జనక యాసన మీయక గౌరవోపచా 

రముల( [బసన్ను6 జేయక౦ దిరంబుగ దివ్యసభాంతరంబునకా. 263 
మామామ ఖు. 

1. గురుడు మంత (హ) 
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ef 

దిశా 

స్కంధము 

+ అప్పుడు సురపతి గన్నుల, గప్పిన సురరాజ్య మదవికారంబునకుం 

జప్పుడు నేయక గృహమున, క్ర స్పుణ్యుండు దిరి గిపోయె నతిఖిన్నుండై . 

ఎతు (గమి( జేసినట్లి గురుహేశన మంత నెణింగి యిం[ద్రు( డ 

చ్చెరుపడి వీతి నొంది యతిచింతితు( డ తలపోసి పల్కె న 

ప్పరమపవి([తు లోకనుతభవ్యచరి[తు విశేష పొదపం 

కరుహము6 బూజసేయక యకర్మము. జేసితి *నపబుద్ది నై. 

(తుభువన విభవ మదంబున, సభలో మ ద్దురువునకు (బసన్నునకు లస 

తృభువునకు నెగ్గు సేసితి, శుభములు దొలంగంగ నే నసురభావమునకా, 

. పార మేషస్ట్ర మయిన పదవి నొందిన భూపు 
లెట్టివారి కైన లేవవలదు = 
విబుధు లిటు సెప్పు విధ మెన్న వారలు 

na) 

ధర్మవేత లనుచు(6 దలపసప(బడరు. 

. కుపథవర్తు లగుచు( గుత్సిత దుర్వచో 
నిపుణు లై నవారు 2నిడివి దెలిసి 

తొల(గలేక తా రధోగతి. బడుదురు 

తప్పులేక రాతితెప్ప భంగి. 

. కావున లోకవందితుని కార్యవిచారుని యింటి కేగి త 
త్పావన పాదపద్మములపై మకుటంబు ఘటిల్ల (మొక్కి త 
తేన యొనర్చి చిత్తము వశించి (ప్రసన్నుని6 జేతు నంచు న 
ద్రేవవిభుండు వోయె నతిత్నీవ్రగతిం గురు ధామసీమకుకా. 

. ఈరీకి. దనయింటి కేతెంచు డేవతాపతి రాక యా బృహస్పతి యెతింగి 
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265 

266 

267 

268 

269 

యధ్యాత్మమాయచే నడ(గి యదృశ్యు(డై పోయె నప్పుడు దేవపుంగవుండు 

సకలంబు. బరికించి జూడ6 గానక గురు6 జింతించి తలపోసి చిన్నంటోయె. 

బోయిన విధమెల్ల దాయలు రాక్షసవీరులు వేగులవారివలన. 

. దెలిసి మిక్కిలి. దమతోన6 డెలివినొంది 

యందును గూడి భార్లవు నాశ్రయించి. 

త త్కపొదృష్టి( దమశ క్రి దట్ట మైన 

చేవతలమీ(ది దాడికి6 దెరువు వెటి. 
6 

1. నల్పబుద్ధినై (హ) 
ము క. చ. ట. త. లలో నున్నది. ముదిత (ప్రతులలో గానరాదు. 

"హాశమేషి' కరుణ పనవి నొందినవారు, లెన వారి కెదురు లేతు రనుచు 
(ఏ 

270 

విబుధ వరుల వినబజె నేనియ, నదియ పరమ ధర్ముమర్శడు బుధులు.'* 2. నియతి విడిచి(తం.) " 
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కం 

(శ్రిమ హాభాగవతము (హై ర్వ 

వ దేవానురయుద్ధ (పారంభము : 

ధూ రులు సమస్త కిల్పిష, మూ రులు వర ధర్మ కర్మ మోచిత మార్గా 

వరులు దుర్తయ నిర్మిత, కీరులు దానవులు సనిరి గీర్వాణులపె. 271 
re.) రవి pr, ) QQ 

(స్రగ్ధర. దండిం గోదండకాండోద్దత రథ హయ వేదండ తండంబుతోడ కా 

దండె తెకా మెండుగా న ద్దనుజనికరముల్ దై వవర్గంబుమీ(దం 

జండ (బ్రహ్మాండభే ద్యోచ్చయ జయరవముల్ సర్వదిక్ జోభగా ను 

దండ (ప్రఖ్యాతలీలకా దలపడిరి సురల్ దర్చు లె వారితోడకా. 272 
టు యా 

=. మదమున దేవదానవులు మచ్చరముల్ గడు( విచ్చలింప సం 

పదలను గోరి పోరునెడ భార్గవ మంత్రకళా విశేష లై 

1యెదురులు వాలి యస్రముల నేయ మహాసురు లేచి యేచి పెం 

గుదులుగ( (గువ్వ దేవతలు కోల్తల కోర్వక పాణి ర య్యెడకా. 278 

దనుజవీరు లేయు దారుణ దివ్యాస్త్ర, 

దశితదేహు లగుచు6 దలలు వీడ 

నోడి పాతి రద్భుతో పేత బలు లైన 

(తిదశ వరులు బిటు “దిట్లినటు. 274 
ఈ "ఆఅ ౧” 

. ఒకమొగము గాక దివిజులు, తికమక గొని వైరు లెల్ల దీకొన( దమ్ముం 

5బకవక లై నకనక లై, లుకలుకం బరువె త్తి రోడి లోంగౌను భీతికా. 275 

= దనుజుల గర్వరేఖయును దానవవీరుల యంపజోక యుకా 

మనుజవిశేష భోజనుల మచ్చరికంబు నిశాటకోటి యే 

చిన బల శౌర్యముం దమకు సిగ్గును హాని మహాభయంబు *ని 

ర్లుణతను జేయ నుమ్మలిక గోలిల కోపక పాతి రారు లై. 276 

. అమరులు విసృష్ట దానవ, సమరులు శరభిన్న దేహ సంతాపగుణ 
(భమరులు దైత్య కిరాతక, చమరులు కమలజుని కడకు జనిరి భయా ర్రికా, 277 

ధాతకు దేవతా విభవదాతకు( బుణ్యజనానురాగ సం 

ధాతకు సర్వలోక హితదాతకు వె దిక ధర్మమార్గ ని 
యా ny 

రేతకు నుల సద్విభవ నెతకు సర్వజగజయాంగజ 
౬ ౧ జ 

(భాతకు( బుణ్య యోగిజన భావవి జేతకు (మొక్కి ర య్యెడన్, 278 
RN స బస 

ఆదరులువాయు నస్త్రముల నార్చి మ హాసురులేర్చి యేసి పెం (తం. వా.) , 

2. దిట్టు నట్లు (తం) రీ. బక పకనగ (తం) 4. నిరుణత జేయు నుమ్మలిక (తం. వా.) 

శ. వీగి రయ్యెడన్ (క. చ.ట. జ. డ.) 6. దారుణ (ట. తం.) 
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క. ఆఖండలుండు మొదలుగ, లేఖభానీకముల (బ్రహ్మ లేనగవున ని 

త్యాఖండ సత్క్మపారస, శేఖర వాక్యముల వారి "సేదలు దే ర్చెకా, 279 

వ, ఇట్లు (బ్రహ్మ దేవుండు దేవేందపముఖు లైన దేవతల కనుకంపాతివిభ వంబున 

నభయం బొసంగి యి బ్రనియె. 280 

ఉ. నెట్టన6 బాపకర్మమున నేరమి. జేసితి రేమి చెప్ప! మీ 

పుట్టిన నాంటనుండియును బుద్దులు నెప్పి జగంబు లేల6గా. 

బట్టము6 గటి పెంచిన కృపానిధి (బహ్మకళా విధిజు. జె 
లు న చః 

పటక గుట్టు జాజి సిరిపట్లున6 దొటిన పొట్ల(క్రొవ్వ్యునకా. 281 
రు యల లు రు లు 

వ. (బహ్మిషు. డెన [బాహ్మణు నాచార్యుం గె కొనక గురు దోహంబు. చేసితిరి. 
© Qe QQ 

త దోషం విపుడు మీకు( జేసే(త శ(తుకృతం బె యనుభవింపం జేసె. ఆతి బల 

వంతు లై న మిమ్ము నతికీణులై న రాక్షసులు జయించుట, తమ యాచార్యుం 
జ < లి డైన శ్యుకు నారాధించి త న్మం[త్రప్రభావంబున( బునర్ల బ్రపీర్యు లగుటచేతనే, 

ఇప్పుడు మదీయం బైన నిలయంబు నా(క్రమింపం గలవా. ౩ మదో _దేకంబున 

నెదురులేక వర్తిల్లచున్న రకోనాయకులకు ((ద్రిదివంబు( గొనుట తృణప్రాయంబు. 

అభేద్య మం(త్రబలంబు గల భార్లపునకు వారు శిష్యు లగుటంజేసి విప్ర గోవింద 

గవేశ్వ్యరాను(గహంబు గలవారలకు( దక్క-ం దక్కిన రాజుల కరిషం బగు. 
లు 

కావన మీ రిప్పుడు త్వష్ట యను మనుపుతుం డగు విశ్వరూపుం డను ముని 

నిశ్చల తపోమహ త్వ నత్త్వస్వభావుం డగు నతని నారాధించిన, మీకు నఖీష్టా 
ర్లంబు నతండు సంఘటిల్ల (జేయు. ఎట్టి దురశలనై న నతం డడంచు. అని చెప్పిన 

దిక్చాలకాదులు డెందంబుల డిందుపడి, కమలగర్భుని వీడ్కొని, విశ్వరూపు 
కడకుం జని యి ట్ల నిరి. 282 

తే. అన్న! మేలగు నీకు ని న్నడుగ. గోరి 

వచ్చినారము భవదీయ వనమునకును 

దండ్రులకు నేండు సమయోచితంబు లై న 

కోర్కె. లొనంగూడంజేసి చేకొనుము యశము. . 288 

క. సుతులకు( బితృళుశూషణ, మతిపుణ్యము నేయుచుండు నాత్మజులు గుణో 

న్నతి (బ్రహ్మచారు లై నను, మతితో గురునేవకన్న మజియుం గలదే? 284 

న. అదియునుం గాక. 285 
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సీ 

శ్రీమహాభాగనత్రము 

*. అరయ నాచార్యుండు పరత_త్త్వ్వరూపంబు దం[డి తలరపంగ ధాతరూపు . 

రూపింస (భ్రాత మరుత్సతి రూపంబు దెలియంగ( దల్లి భూదేవిరూపు 

భగిని కరుణరూపు భావంబు ధర్మస్వరూపంబు దా నర్జిరూపు మొదల 

నభ్యాగతుండు మున్న యగ్నిదేవుని రూపు సర్వభూతములు( గేశవునిరూపు 

గాన దండి! వేగం గడు నార్తు అగు పితృ 

జనుల మెన మమ్ము. జల్ల 6 జూచి 
వూ ' ఇట. 

పరభయంబు వాపి నిరుపమం బగు తపో 

మహిమచేత మెజసి మనుప వయ్య! 286 

ఇప్పుడు (బహ్మనిష్టుండ వై న నిన్ను నాచార్యునింగా వరించి, భవదీయ తేజో 

వి శేషంబుచేత వెరి ఏరులం బరిమా ర్చెదము. ఆత్మీయార్ధం బైన యవిష్ట పాదాభి 

వందనంబు నిందితంబు గాదని వేదవార్యంబు గలదు. కావున నీకు నమస్కరించు 

చున్న దేవతలం గ్ కొని పొరోహిత్యంబు నేయుము. ఆనిన( _బహసిత వదనుం 

డై య మ్మునీశ్వరుం డి ట్లనియె. 287 

(బిహ్మ వర్చస్సు వోయెడి (పార్ధనంబు 

ధర్మగుణ గర్శితం బని తా నెలీంగి 

సారిది ననుబో(టి తపసి యీ సురలచేత. 

(బకట మధురో క్రి నేటికి. బలుక (బడియె, 288 

, విశేషించి, 289 

గురుధనము గూర్చనేటికి, గురుశికం దగిలి మం|త్రకోవిదు లై స 

దురుధర్మ నిరతులేనియు, గురువులకును శిష్యవరులె కూర్చిన ధనముల్ , 290 

. ఆరయ నకించను లై నట్లివారికిం దగు శిలోంఛనవృత్తి ధనము సుమ్ము 

దానిచే నిర్వ _ర్లిత ప్రియ సాధు స(త్రియ గలవార లై (ప్రీతినొందె 

దరు గాన స దరి తాచార మెన యాచార్యత్వ మిపుడు మీ శాసనమున (6 
గబా రై 

గె కొంటి గురువుల కామంబు (బాణార్హ వంచనములు లేక వడి నొనర్వు 

ననుచు విశ్వరూపు( డనియెడి ముని (ప్రతి 

జోక్స్ ( బలికె వారి నూజడించి 

మహిత మైన త త్సమాధిచే గురుభావ 

మమరజేనె దేవసమితి కపుడు. 
SONNEI NINNINNINSNINNINININSY 

1. పంబినట్టి శిలోంఛనంబె ధనము (తం) 
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ర్ం 

a 

భార్గవవిద్యా గుప్త, స్వర్షశ్రీ ద్విగుణ దనుజ సమధిక సంప 
ద్వర్శముల విష్ణమాయా, నర్షళ గతి ( దెచ్చి యింద్రునకు నిచ్చె నృపా ! 292 

. ఏవిద్యచేత దక్షితుం, డె వృజి దురంబులోన నసురుల( (ద్రుంచెకా 
భావింస నట్టి విద్యను, శ్రీవర మాయామతంబు( జెప్పెను హరికికా. 298 

అధ్మాంయ ముర 

. నావుడు పాండవాన్వయు (డు నమ్మినభ కి, జగన్నివాసు రా 
జీవదళాకు( గృషమ్టుం దన చిత్తమునం భజియించి పల్కె నో 
'దేవగణార్చితాం్యఘియుగ | దివ్యమునీశ్వర ! విశ్వరూపు6 డ 

ప్పావన మైన విద్య సురపాలున కే(క్రియ నిచ్చె? జెప్పవే ! 294 

. ఎందును రక్షీతుండగుచు నిం(దు(డు లీలయ పోలె వైరినే 

నం దునుమాడి దేవతలు సుఖింపంగ నిష్టసంపదం 

జెంది సమస్త లోకములు. జేకొని యేలె మునీంద్ర ! దాని నే 

విందు సుఖంబు గందు ని6క వీనులు సంతస మంద. బల్క_ వే ! 295. 

— శ్రీమన్నారాయణ కవచ | పొరంభము వ 

వర నారాయణకవచము, నరిభీకర వ(జ్రకవచ మా(్రిత సంప 
త్సరిణామ కర్మసువచము, పురుహూతున కెట్లు మౌని టోధించెం దగకా. 296 

* అనినా బరీకీజ్ఞనపాలున కు మునినాధుం డి ట్రనియె, 297 

వినవయ్య! నరనాథ ! మునినాధథు( డింద్రున కనువొంద నారాయణాఖ్య మైన 

కవచంబు విజయసంకల్చ్సంబు నపమేయ స్వరూపంబు మహాఫలంబు 

మం|త్రగోహ్యము హరి మాయావిశేషంబు సాంగంబుతోడ నెలుంగంజేనె 

దాని నే వినిపింతు( బూని త దేక్నాగ చి తంబుతోడుత( జి తగింపు 

+ మొనర ధౌతాం(ఘిపాణి యె యు తరంబు 
Qe mut 

ముఖముగా నుత మాసనమున వసించి 

కృత నిజాంగ కరన్యాస మతిశయిల్ల 

మహిత నారాయణాఖ్య వర్మము నొనర్చె. 298 

ఇటు నారాయణకవచంబు ఘటించి, పాదంబులను, జానువులను, ఊరువులను, 
ne) 

ఉదర ంబునను, హృదయ ంబునను, ఉరంబునను, ముఖంబునను, శిరంబున 
జ బబ బబ ఖమ మ సె 

1. చెచ్చెరం జెప్పెకా (హ) ల బలంబు (క. చ.ట. జ.) 
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ని ట షాంగంబులం (బణవపూర్వకం బె న యషాక్షరీ మం(త్రరాజంబు న్యాసంబు( 
౧౧6 Qe శకి 

జేసి, ద్వాదశాక్షర విద్యచేత కరన్యాసంబు చేసి, మంత్రమూ ర్తియై ((ప్రణవాది 

యకారాంత మగు మహామం(తంబుచేత నంగుళ్యంగుష్ట పర్యసంధులయందు 

న్యసించి, మజియు హృదయంబున ఓంకారము, వికారంబు మూర్ణంబున, 

షకారంబు (భూమధ్యంబునందు, అకారంబు శిఖయందు, వేకారంబు నేత్రంబుల 

యందు, నకారంబు సర్వసంధులయందు, మజియు నస్త్రము నుదేశించి మకారం 
బును న్యసించెనేని మంత్రమూ ర్తి యగు. మణీయును ఆస్రాయ ఫట్ ఆను 

మం(త్రంబున ది గృంధనంబుచేసి,పర మెశ్వరుని. దన భావంబుననిల్సి) భగవచ్చబ్ది 

వాచ్యంబును,విద్యామూ రి యు దపోమూర్శియు నగు(షట్బ కి సంయుతం దైన 

నారాయణ కవచాఖ్య మెన మం(త్రరాజంబు ని టని పఠించ. . 299 
QQ (౧౧ 

చ. గరుడుని మూ(పుపై పదయుగంబు ఘటిల్ల (గ శంఖ చక Ly 

ర్మ రుచిర శార్డ ఖడ్గ శర రాజితపాశ గదాది సాధనో 
* 

త్యర నికరంబు లాత్మకరక 6జముల౨ ధరియించి భూతిసం 

భరిత *మహాష్టబాహుండు కృపొమతితో నను(6 గాచు గావుతకాం 300 

ఆ. క్నోపకట మకర వరుణ పాళంబులందుల 

జలములందు నెందు బొలియకుండ (6 

గాచు(గాక నన్ను ఘను(6 డొక్క. డై నట్టి 

మత్స్యమూ రి విద్యమానకీ రి. S01 

క, వటు(డు సమా[శిత మాయా, నటుడు బలి (సబల శోభన (పతిఘటనో 

_ దృటు(డు (త్రివికమదేవుండు, చటుల స్థలమందు నన్ను సంరకించుకా. 800) 

చ. అడవుల సంక టస్థలుల నాజిముఖంబుల నగ్నికీలలం 

జ Bx. s దెడరుల నెల్ల నాకు నుతి కెక్క_(గ దిక్కగుంగాక శ్రీనృసిం 
హుండు *కనకాక్ష రాక్షస వధో(గ్రు(డు విస్ఫురి తాట్టహాస వ 

కండు ఘన దం షపావక విధూత దిగంతరు. డపప్రమేయు( డె, 303 
అను &y 6 

చ. అరయగ నెల్ల లోకములు నంకిలి నొంద మహాోర్థ వంబులో 

నొరగి నిమగ్న మెన ధర నుదతి( గొమ్మున నెతినటి యా 
నా యణ త న 

కిరిపతి *యజ్జకల్పు.6 డురుఖెలు(డు నూర్జిత 'మెదినీమనో 

హరు(డు కృపావిధేయు(డు సదాధ్యముల న్నను గాచు గావుతకా, 804 
వష ' 

1. వర్మ (హ.తం.వా.) ; నిర్భరతర (క ) 2. మహా(పభావుళ 'హు శి. వరుడుస జలధికూప 

వరుణ పాశములందు (త. బ. ) 4. సుర శతు యూథప వధో(గు(డు తం. (వా.) ర్, యగ్ని (హృ 
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ర్, 

రగా 

రాము (డు రాజకులై క వి, రాముడు భృగు సత్కు.లాభిరాము(డు సుగుణ 

సోము(డు నను రక్షించును, శ్రీమహితోన్నతు(డు నద్రిశిఖరములందుకా. 905 

తాటక మర్షించి తపసి జన్నము గాచి హరువి ల్లు విజిచి భై ర్యమున 'మెజసి 

(పబలు లె నట్ట ఏరాధ కబంధో(గ ఖర దూషకణాది రాక్షసుల దునిమి 

వానరవిభు నేలి వాలి. గూల(గ నేసి జలరాశి గర్భంబు( జకగాంజేసి 

సేతువు బంధించి చేరి రావణ కుంభక ర్హాది వీరులం గడిమి6 (ద్రుంచి 

యల విఖీషణు లంకకు నధిపు( జేసి 

భూమిసుత6 గూడి సాొకేతపురమునందు 

రాజ్యసుఖములు గ కొన్న రామవిభు(డు 

వరుస నను. [బోచుచుండు( (బవాసగతుల 306 
wre జ్యో? బా 

. మజీయు నఖిల్యప్రమాదంబు లై న యభిచార కర్మంబులవలన నారాయణుండును, 
గర్వంబువలన నరుండును, యోగ్యభ్రంశంబువలన యోగనాథుం డైన దత్మాతే 

యుండును, గర్మబంధమువలన గణేశుం డై న కపిలుండును, గామదేవుని వలన 

సనత్కుమారుండును, మార్గంబుల *(దేవహేశనంబు( జేయుటవలన) శ్రీ 

హయ్యగీవమూ ర్హియును, 'దేవతానమస్కాార తిరస్కార దేవపూజాచ్చి(ద్రంబుల 

వలన నారదుండును, నశేష నిరయంబువలన. గూర్మంబును, నపథ్యంబువలన 

భగవంతుం డె న ధన్వంతరియును, ద్య్వంద్వంబువలన నిర్జితాత్యుం డె న బుష 
Q__ em య . 

భుండును, జనాసవాదంబువలన యజ్ఞ దెవుండును, “జనన మరణాదులం గలుగ 

జేయు కర్మంబువలన బలభ(ద్రుండును, గాలంబువలన యముండును, సర్బగణం 

బుల వలన శేసుండును, అ(పబోధంబువలన దె్వపాయనుండును, బాషండ 

సమూహాంబు వలన బుద్ద దెవుండును, శనై శ్పరునివలన గభల్కాయునై, ధర్మ 

రక్షణసరుం డె న మహావతారుండు నన్ను రకీంచు6గాత. ప్రాత స్పంగమ (ప్రాహ 
య ల 

మధ్యాహ్నాపరాహ్హ సాయంకాలంబులను (ప్రదోషార్డరా(త్రాపరరాషత్ర 

(పత్యూషానుసంధ్య (ప్రభాతంబులను గదాద్యాయుధంబుల ధరియించి, కేశవ, 

గోవింద, నారాయణ, విష్ణు, మధుసంహర. (త్రివిక్రమ, వామన, హృషీకేశ, 

పద్మనాభ, శ్రీ వత్సధామ, సర్వశ్వ రేశ, జనార్దన, విశ్వేశ్వర, కాలమూ ర్తి 

యను నామరూపంబులు గల దేవుండు నన్ను రక్షించు. (పళయకాలాన 
అక 1 లాతితీక్ష సంభ్రమ (భ్రమణ నిర్వ(క్రవ్మికమ (క్రమ "వః క్రీకృత దనుజచ(కం బై న 

సుదర్శననామ చక్రంబి [ మహావాయు (పేరితుం డె పహుంతాళనుండు నీరస 
ME 

తత్య్యృాళన్నో పలు” అని మాలము” (8-18) 1. వశీకృత (తం.) 
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తృణాటవుల భ స్మీభూతంబు నేయుభంగి భగవ[(త్రయు కంబ వె మది రి 
Pt) యి యి 

నైన్యంబుల దగ్గంబులు గావింపుము. జగతంహారకాల పటు ఘటిత చటుల 

మహోత్సాత గర్జారవ తర్జన దశళదిశాభివర్ణిత ఘనఘనాంతర నిష్ల్యాత నిష్టుర 
కోటి శతకోటి సంస్పర్శ స్ఫుర ద్విస్సులింగ నిర్గ మానర్గళ భుగభుగాయమాన 

మూ ర్తివిస్ఫూ ర్తి ! నారాయణ కరకమల వర్తి ! గదాయుధోత్తమ ! మదీయ 

వై రితండోపతండంబుల భండనంబులం జండగతిం బవిండిగా., గూశ్మాండ 

వై నాయక రక్షో భూత (గహంబులం జూర్జ్హ ౦బులు గా( గొండొక వినోదము 

సలుపుము. దరం(ద్రంబ వైన పాంచజన్యంబ |! సర్వలోక జిష్ణుం జైన (శ్రీకృష్ణుని 

నిఖిలపుణ్యైకసదన వదననిష్యాత నిశ్వా *ేసాధర వేణు పరిపూరితంబవె యున్మత 
న © CQ nar 

లాం ఎట్టి 9 అస అత అల్ల భూత _ఎత పిశాచ విప్థగహాది [క్రూర దుర్గహంబులు విదావణంబు 

లుగా, నస్మత్సరవీర మండలంబుల గుండియలతో( దదీయమానినీ దుర్భర 

గర్భంబులు గర్భస్థార్భశక *వివర్లితంబులుగా నవియ, (బహ్మాండభాంన భీకరం 
థి జ 

బైన భూరి నాదంబున మోదింపుము. అతి తీవధారా దళిత నిశాటకోటి 

కఠోరకంఠ కరాళ ర_కధారా ధౌత మలీమస విసరంబ వైన నందక మహాేసి 

శేఖరంబ ! జగదీశ (పేరితంబ వై మద్వి ద్వేషి విషమవ్యూహంబులు బెండువడ 

మెండు గడికండలుగ ఖండించి చెండాడుము. నిష్కళంక నిరాతంక నిశ్శంక 

సాంద్రచంద్రమండల పరిమండిత సర్వాంగ వేరక్షణ విచక్షణ ధర్మ నిర్మితంబ 

వెన చఠ్మంబ ! దుర్మద మద్వ్వైరిలోక ఖీకరాలోకంబులను సమాకుల నిబిడ 
ర్తి Q 

నీరం[ధ్ర నిష్టుర తమఃపటల పటు ఘటనంబులం గుటిలపజుపుము. నిఖిల పాప 

(గహంబులవలనను, సకల నర మృగ సర్ప [కోడ భూతాదులవలనను నగు 

భయంబులు భగవ న్నామ రూప యాన దివ్యాస్రంబులవలనం బొందకుండు. 

గాక! బృహ(్యద్రథంతర్జాది సామంబులచేత సోత్రంబు చేయంబడుచున్న ఖగేం 
(ద్రుండు రక్షణదకుం డై నన్ను రక్షించుంగాక. శ్రీహరి నామ రూప వాహన 

దివ్యాయుధ పారిషదో త్తమ (పముఖంబు అస్మదీయ బుద్దీంద్రియ మనః (ప్రాణం 

బుల సంరకించు. భగవంతుం డైన శేషండు సరోప(ద్రవంబుల నాళశంబు 

సేయు. జగదె క్యభావం బెన ధ్యానంబు గలవానికి వికల్చ్పరహితుం డె, 
షా యి యా 

భూషణాయుధ లింగాఖ్య లగు శ కులం దన మాయచేత ధరియించి, తేజరిల్లు 

చుండు లక్ష్మీకాంతుండు వికల్ప విగ్రహంబులవలన నన్ను రక్షించు గాక. 

లోకభయంకరాట్టహాస భాసుర వదనగహ్వూరుం డగుచు, సమస్త తేజోహరణ 

ధురీణ తేజఃపుంజ సంజాత దివ్య నృసింహావతారుం డగు న ప్పరమేశ్వరుండు, 

1. అధర్వణ (శ. ఏ.) 2. నిక్చేదనంబులుగా (క. ద. ఐ.) లీ. లక్షణ (వ) 
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శ్రీఈ 

క 

MORON బా NC NET I II, 

సర్వ ది గ్భాగంబులవలన, సమస్త బహి రంతరంబులవలన నను రక్షింపుచుండు (6 

గాక. అని నారాయణాత్మక కవచ (ప్రభావం బితిహాసరూపంబున నిం(ద్రుండు దెలిసి 

కొని, ధ్యానంబు పసి, త ద్విద్యాధారణ మహిమవలన నరాతుల నిరించె. కావున, 

నెవ్వరని నిర్మలాత్ము లగువార లేత ద్విద్యాధారణు లె యనుదినంబును బరి 
దా 

యించిన, నతిఘోర రణంబుల,'నత్యుత్క-ట సంకటంబులను, సర్వ్యగహ నిగ్రహ 

కర్మ మారణకర్మాది దుష్క-ర్మజన్య శ్రే శంబులను వదలి, అవ్యాకుల మనస్సులై 

విజయంబు నొందుదురు. మతియును, సర్యరోగంబులకు నగమ్య శరీరు లై 

7 సుఖంబు నొందుదురు. అదియునుం గాక. $07 

అతిభ కి ( గౌశికుండను (బాహ్మణు(డు దొల్లియీ విద్య ధరియించి యెలమి మించి 

మరుభూమియందు నిర్మలచిత్తు6 డె యోగ ధారణంబున బిట్టు తనువు విడిచ 

దానిపె నొక(డు గంధర్వవరేణ్యుండు చి[త్రర థాఖ్యు( డజేయు ౭ డొంటి. 
నా 

జదల6 జనంగల6ఈ ద చ్చాయ త దస్థి పై గదిసిన నాతండు గళవళించి 

యువిద పిండుతోడ నవ విమానముతోడ( 

దనదు విద్యతోడ ధరణి (దెళ్ళి 

తిరిగి లేవలేక తికమక గుడువంగ 

వాలఖిల్యమౌని వాని6 జూచి. 308 

నారాయణకవచ సమా, ధారణ పుణ్యాస్థి దీని దగ్గ సీకుం 

గూరెడినె? విష్ణుభ కుల, వారక చేరంగ 'నెట్టివారికి ( దర మే? 309 

ఇం(దవజము. సంధించి నీ యంగక సంధు లెల్ల కా 

బంధించి త న్మం(త్రబలంబు పేరి కా 

2అందంబు మాన్సింప( ద దన్య మేది? 

సింధుప్రవాహోన్నతిచేత( దీరుకా. 810 

కావున సీ పుణ్యశల్యంబులు భక్షియుక్ర్పుంగ వై కొనిపోయి (ఫాజ్క్మాఖంబున (6 

(బవహించెడు) సరస్వతీజలంబుల నికేపణంబు నేసి, కృతస్నానుండ వై యాచ 

మనంబు చేసిన, నీ సర్వాంగబంధనంబు లుడుగు. అనిన నతం డ'ట్టు చేసి, తన 
విమానం బెక్కి- నిజస్థానంబున కరి గె. కావున, 311 

అనుదినము దీని నెవ్వరు, వినిరేని పఠించిరేని విస్మయ మొదవకా 

ఘన భూతజాల మెల్లను, మునుకొని వారలను గాంచి (మొక్కు_చునుండుకా. 

1. అరిసంకట (ప్రదేశంబులను (త్ర.జ.బ.) 2. అంధంబు (హూ 
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ర్, 

(బ్రమహాభాగవతము 

+ విశ్వరూపువలన నై శ్వర్యకర మైన 

యిట్టి విద్య దాల్చి యిం(ద్రు( డపుడు 

మూండులోకములకు ముఖ్య మైనట్టి (శ్రీ 

ననుభవించి మించె నధికమహిమ. 918 

అధ్యాంయయు_౯ 

భూపాల! యా విశ్వరూపున కరుదైన తలలు మూ. డనుదొంద(దగిలియుండు 

సొరిది సురాపాన సోమపానంబులు కినన్నాద మన(గను నమరవరుల 

తో. గూడి భుజియించి తూకొని వారితో యజ్ఞ భాగంబు (ప్రత్యక్ష మొంది 

కై కొనుచుండి దుష్కుర్ము( డె యా యజ్ఞ భాగంబు రాక్షస [పవరులకును 

దల్లి మీ (ద గలుగు తాత్సర్యవళమున 

దివిజవరుల మొఅ౦గి *తెచ్చి యిచ్చె 

నది యెజింగి యిం(ద్రు( డతిభీతచి త్తు డ 

త్రనకు6 గాని యతని తలలు (ద్రుంచె. 314 

రభాసురు. డనక మహాత్మా, (గేసరు6 డన 7కతండు పూర్వకృత కర్మగతి౯ా 
కివేసర( డనక మహేం(ద్రు(డు, భూసురు తల లపుడు రోషమున( దెగ నడిచెకా. 

ఇ ట్ర య్యింధద్రుండు (క్రోధంబు సహింపంజాలక విశ్వరూపు తలలు ఖడ్గంబునం 
దెగనడిచిన, సోమపానంబుచేయు శిరంబు కపింజలం బయ. సురాపానంబు 

చేయు శిరంబు కలవింకం బయ్యె. అన్నంబు భక్షించు శిరంబు తి త్తిరి యయ్యె. 

ఇట్లు (తవిధ పషీస్యరూపంబు దాల్చి, (బహ్మహత్య యేతెంచి, యింద్రుని (6 

జుట్టుకొని, తమ్ము( బరి(గహాంపు మని నిర్బంధింప, నపు డిం(ద్రుం డతిఖీతచిత్తుం 

డె (తిలోకనాయకు౦ డె నం దానీం దప్పించుకొనంజాలక యంజలి యొగ్కి య 
Q_ రి. "క 

మ్మహాదోషంబు( గె కొని, త దోషం బౌక్క-సంవత్సరం బనుభవించి, యంతం 
ర్లు టు క్ 

దా పుకొనువా( డై భూ జల వృక్ష త్రలం (బార్జించి, మ ద్దురితంబు చతుర్వి 

ధంబులం బుచ్చుకొనుం డనిన, భూమి తనయందు ( జేయంబడ్డ ఖాతంబు 

తనంతన పూడునట్టి వరంబును, జలంబు సర్య్వంబు దనయందు( (బకొళితంబై నం 

బావన బగు నను వరంబును, వృక్షంబులు భేదింపంబడి పునః[పరోహంబుగలుగు 

నను వరంబును, శ్రీ లెల్ల స్పుడుం దమకు( గామసుఖంబు గలుగు నను వరంబును 
మఖ మ ట్ట ఖా టా ప ఖ్ మయ మము. సమే 

lL. మూనలై నట్టి (తం) 2. గ లిగియుండు (క:డ. బ.తం.) తి. అన్నంబు మొదలుగా (క. బ.) 

4. తెచ్చియిచ్చు (హ.తం.వా. ర. తన కరాసి నతని తలలు (దుంచె (క.డ.బ.) 6. భూనురు (క.బ.) 

7. కమరవిభుడు (పియకర్మ గతి౯ (హా) సురతతికి (పియమొనరింప౯ా (చ.డ.) 8. వేనరియన(గ (ద) 
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గోరిన, నతం డట్లకాక యని యొసంగిన, నతని దుష్కృతంబు ధరణి *యిరిణ 

విధంబునను, నుదకంబు బుద్బుద ఫేన రూపంబునను, మహీరుహంబులు నిర్యాస 

భావంబునను, నింతులు ?రజోవికారంబు నను నిట్లు చతుర్భాగంబులం బంచికొనిరి, 

అంత 816 

—: వృతాసనుర వృతాంతము :--- 

మ. హతప్పతుం డగు విశ్వరూపజనకుం డా త్వష్ట దుఃథాయతో 

ద్రత రోషానల దహ్యమాను( డగుచుం దా నింద్రుపై మారణ 

కతు కిహోమంబు నొనర్ప నందు బోడమెం గల్పాంతకాకొర వి 

(గుత కీలానల నిష్టురేక్షణ గుణ కుభ్య త్తింలోకోగుం డై. 817 

మా. =, యుగము “గుంగెడునా(డు జగములు వొలియించు నంతకుమూ ర్తి పై 

నింత యగుచు( 

బజప్పును నిడుపును (బితిదినంబును నొక్క శతపాత మంగంబు విరివి. గొనుచు. 

గడు దగ్ధ శై లసంకాళ చేహమునందు( గరము సంధ్యారాగకాంతి *బెరయ 

మును కాక రాగి చేగను మించు మించుల కజకుమీసలు కచా(గములు మెజయ 

తే, జండ నుధ్యాహ్న మా రాండ మండలో(గ 

చటుల నిష్టర లోచనాంచల విధూత 

దిశ దిశాభధాగు( డుజ్జ్వలతర కరాళ 

భిదుర సునిశిత దంష్టో9రు వదనగు హు(డు. 318 

ఉ. నింగికి నేలకుం బొడవు నిట్టల మె శిఖలందు( బర్వు ను 

తుంగ త రాగ్నిజాలముల. దొ(టిలుచుం (గహపంక్తి జాబ ని 

స్పంగ కరాశశాత ఫాన స ద్ద ఎ్రణిమండల చండ శూల ము 

ప్పొంగుచు6 గేల లీల6 గొని భూమి చలింప(గ సోలి యాడుచుకా. 819 

7వదలక విరివిగా వదనంబు దెజచుచు నాకాశమంతయు నప్పశించు 

కడు నాల్క నిగుడించి (గహతారకంబుల నయమెల్ల 6 దిగజాజ నాకి విడుచు 

నలవోకయును బోలె నట్టహాసము చేసి మెజిసి లోకములె ల్ల (మింగ జూచు, 
జ 10 ఒర అద దనరు దిగ్గంతి దంతములు *“చెక్కలువాజ ను_గ్రదంష్టఏలు (ద్రిష్పు నుక్కుమిగిలి 

బళ 

క జ క 

1. నెరియ యాషర క్నేత్రంబుల (వ); = యీరిణ విధంబునను (తం); నెరియ విధంబునను 
(క. చ. జ. బ.); యూషరరూపంబున (ద్ర 2. రజస్వల (హ) రీ. కర్మం బొనరింప (త.ద.) 

శ [దుంగెడు (తం. వా.) ర. మెజయ (హ) 8, రాగిబే* గనుమించు (హం తం. వా.) 

7. పదపడి (హ) 8. కడనాల్క (తం. వా.) 9. కొనుచు (హ) 10. చెక్కులు (హ) 



606 శ్రీమహాభాగవతము' 

తే, త్వష్ట బలితంపు( దపమున( "బుషి నొంది 

యలఖిల లోకంబులెల్ల ( దా నాక్రమించి 

వృ(త్రనామాఖ్య దేవతాశ(తు( డగుచు 

దారుణాకారు( డఖిలదుర్లము(డు మెజఅనె. 820 

మత కోకిల. అట్టి వృ(తునిమీ(ద దేవత లల్కతో. బెను మూ(క లై 

చుటిముటి మహాస్ర్రవిద్యలు సూపి యేపున నేయ నా 
రు న్ 

గొట్టుపీరుండు వార లేసిన [క్రూరళస్త్రము లన్నియుం 

జుట్టి పట్టుక (మింగి శూరత. *జోక నార్చె మహోగగు డె. 821 
లట లు Q 

క. భకిత దివ్యాస్తు్రుం డగు, రకోనాయకుని నమరరాజ (ప్రముఖుల్ 

ఏక్షింప వెజచి పజచిరి, రక్షకు( జింతించికొనుచు రయ మొప్పారకా. 922 

వ. ఇట్లు సర్వసాధనం బులతోడ సాధుజనంబుల వృ(తాసురుండు (మింగిన,నచ్చెరువడి 

చేయునది నేరక త _తేజోవిశేష విభవంబునకు భయంబు నొంది, కందిన 

డెందంబునం గుందుచు ఉబురందర (ప్రముఖులా రరక్షకుండగు పుండరీకాకునకుం 

గుయ్యిడువార లై, | 923 

లయ[గ్రాహి. ఏడు కడుదుర్లము(డు వాండి మన క దువులు 

3ప్రోండి నెడ6గా మెస6గి యాడు గనకున్నా( 

డేడ (బ్రతుకింక(? బెను కీడు వొడమెకా మనకు 

దోడుపడ నొక్కరు(డు లే(డు హరి దక్కుకా 

వేండుదము శ్రీధరుని( గూడుదము సద్భటుల( 

బాడుదము గీతముల( జూడ (బడు నంతకా 

పండు చెడు [తోవ దయతోడ నెటింగించు * 

ఘను6 డోనక సురాలయము పొడువడ దింకకా. 924 

క. అని తలపోయుచు( దమలో,మునుకుచు( దికమకలు గొనుచు మురరి పుకడకున్ 

గునుకుచు6 దినుకుచు నేగిరి, ఘనరాక్షసు. గన్న కన్నుగవ బెగ్గిల(గకా. 925 

య వ, ఇట్లు భయార్వు లై యమ ర్య (వ్రాతంబు చనీచని, ముందట నభంగ భంగ రంగ 

దు తుంగ డిండీరమండల సముద్దం డాకంబర విడందిత నారాయణ నిరంతర 

కీరిలతా కుసుమగుచ్చ స్వచ్చంబును, అనవరత గోవింద చరణారవింద సేవా 
RON న NMTSINS NS NIN TN 

క | 

1. స్ఫృవ్షి (హ) క: చూపియార్చె (త. బం) లీ, వాడిచశ(గా మొనగి (హ) 4. తద్భటుల (క) ల 
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సమాకుల కలకలఫలిత మహాపుణ్య ఫలాయమాన సముద్దీపితావ ర్రవ ర్రిత దకిణా 

వర్త రుచిర శంఖముడల మండితంబును, నతినిష్టుర కఠిన పాఠీన వృథురోమ 
కేరాజీవ శకుల తిది తిమింగిల కర్కట కమఠ కచ్చప మకరన(క వక్యగహ 

(గహణ ఘమఘుమారావ దారుణగమన విషమిత విషమ తరంగ ఘట్టన ఘట్టిత 

సముద్దూత శీకరనికర నీరం(ధ్ర తారకిత తారాపథంబును, మహో (చ్రృయ 
శిలోచ్చయ శిఖరా(గ (ప్రవహిత దుగ్గనిర్భర సమ్మార్థిత పురాణపురుష విశుద్ధ 

శుద్దాంత విహరణధురీణ నవసుధాధౌత ధావళ్య ధగద్దగాయమాన రమ్యహర్మ్య 

నిర్మాణ కర్మంబును, అతిపవి(త్రగుణ విచిత్ర నిజకళ్యత (పేమానంద సందర్శిత 

ముకుంద పరి(స్రవదంతరంగ కరుణారస పరీమిళిత భావబంధుర విద్రుమ వల్లీ 

మతల్లి కాంకుర శోభితంబును, ప్రసిద్ద సిద్దరసాంబువాహ సంగమ సముళ్రితగంభీర 

ఘోష పరిపూరిత సకల రోదోంతరాళంబును,సము (ద మేఖలాఖిలపదేశ విలసిత 

నవీన దుకూలాయ మానంబును, హరిహర్యప్రముఖ దేవతానిచయ పరిలబ్బామృత 

*మహదె శ్వర్య డానధౌరేయ మహానిధానంబును, వై కుంఠపుర పౌరవార 

మనోహర కామ్యఫలిత మందార పారిజాత సంతాన కల్పవృక్ష హరిచందన 

ఘన వనానుకూల కూలంబునునై యొ ప్పుచు6 గుబేరు భాండాగారంబునుం టోలె, 

బద్మ, మహాపద్మ, శంఖ, మకర, కచ్చప, ముకుంద, కుంద, నీల, వర సమ(గం 

బె, విషు కరకమలంబునుంబోలె సుదర్శనావర్త (ప్రగల్భంబె , కె లాస మహీ 
0 (౨ ల Qe యా 

ధరంబునుం బోలె నమృతకళాస్తాన శేఖరపదార్పణం బై , యింద్రవె భవంబునుం 
థి యా రా 

బోలె కల్పవృక్ష కామధేను చింతామణి జనితవిశేషం బె, సుగీవనె న్యంబునుం 
యా రా 

బోలె నపరిమిత నివిడ హరిసంచారం బై , నారాయణోదరంబునుం బోలెనిఖిల 

భువన భారభరణ సమర్హం బై , శంకరు జటాజూటంబునుం బోలె గంగాతరంగిణీ 

సమాగశయం బె, (బహ్మలోకంబునుంటో లె. బరమహంసకుల సేవ్యంబె ,పాతాళ 
షా య 

లోకంబునుంబోలె ననంతభోగి భోగయోగ్యం బై, నందనవనంబునుం బోలె 

వై రావత మాధవీ రంభాది సంజననకారణం బె, ఫౌదామిసీ నికరంబునుం బోలె 

న(భ్రంకషం బె , విష్ణునామ కీ రనంబునుం బోలె నిర్మలస్వభావం బె, |క్రతుశత 
ర బ్ర — యా 

గతుండునుం బోలె హరిపదభాజనం బె, యొప్పుచున్న దుగ్గవారాశి డాసి, 
ర్లు a) 

శ్వేతద్వీపంబున వసియించి, యందు సకలదిక్పాలకాది దేవతలు దేవదేవ నాళ 

యించి యిటని సుతియించిరి. ఆంత, 326 
య a] 

వవ జ పరప పులా 

1. రాజిసంకుల (వా) 8. సముత్తుంగ (వ క, దూషిత (హ) * మహేశ్వర్య 
(తం. వా.) 
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రో సంచమహాభూత పరినిర్మితం బె న ముజగంబుల కెల్ల నొజ యెన 
న్ జ య జి ఒ౬ా_ 

[(బహ్మయు నెమును బర(గ నందలజుం గూడి యెవ్వనికై పూజలిత్తు మెపుడు 

నట్టి సర్వేశ్వరుం డాగమవినుతుండు సర్వాత్మకుండు మాకు శరణ మగును 

అతిపూర్ణకాము నహంకారదూరుని సముని శాంతుని( గృపాస్సదుని గురుని 

మాని యన్యుని నేవింప( బూనునట్టి 

కపటశీలుని నతి పాపకర్మబుద్ది 

శునక వాలంబు వట్టుక ఘనతరాబ్లి ( 

దరియ(6 జూచుట గాదె! తాం దామసమున. 827 

. ఉదకమయంబునన్ వసుధ నోడ6గ౮ జేసి తనరు కొముునకా 

వదలక యంట (గట్టి మనువల్ల భు6 గాచిన మత్స్యమూ ర్తి స 

మ్మదమున మమ్ము. (టోచు ననునూనము మాన(గ వృ(త్రుచేతి యా 
పద దొల(గించి నేడు సురపాలుర పాలిటి భాగ్య*దేవతై . 328 

మత కోకిల, రంతు సేయుచు వాతధూత కరాళ భంగుర భంగ దు 

తే, 

em 

ర్లాంత సంతత సాగరోదక తల మొంది వసించి (ద 

హ్మంతవానిని బొడ్డుందమ్మిని నాచి కౌచిన నేర్పరిం 

తంతవా(6 డనరాని యొంటరి యాదరించు మము గృ పకా, 829 

దేవతల మైన మే మిట్టి దేవదేవు 

సర్వలోక శరణ్యుని శరణు చొచ్చి 

బలిత మైనట్టి వీని యాపదల బాసి 

మీటి శుభముల జేకొనువార మిపుడు, 380 

ఇట్లు సుతియిఐచుచున్న దేవతలకు భ_క్షవత్సలుం డై న వె కుంఠుండు (ప్రసన్నుం 
(౧౧ ఎవి అలి వ్ యు 

డయ్యె. అప్పుడు, 881 

తగు శంఖ చక్ర గదా ధరుం డగువాని శ్రీవత్స కౌస్తుభ కిచిహ్నవాని( 

గమనీయ మాణిక్య ఘన కిరీటమువాని దివ్యవిభూషణ దీ పివాని 
మండిత *కోటీర కుండలఎబులవాని సిరి యురస్ట్రలమున6 జెలంగువాని( 

దను(బోలు సేవకతండంబు గలవాని జిలు( లైన పచ్చని వలువవాని ( 

(౬1! 
1. 'మదాస్పదున్ (క. డ. ద. బు.) బి, వచె (తం, వా.) ల. (శ్రీలవాని (తం. వా.) 

4. కేయూర (వా 
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౭ 

౭0 

* దెల (దమ్మివిరుల( దెగడు కన్నులవాని 
య 

నవ సుధా"(ద్రవంబు నవ్వువాని ( 

గనియె వేల్చుపిండు కప్పరపాటుతో. 

గన్నులందు నున్న క అవు దీర. 399 

=. తన సేవకులతోన( దడ(బడు రూపంబు శ్రీవత్స కౌ సుభశ్రీలు దెలుప 

వికచాబ్బములతోడ వీడ్వడు కన్నుల కడల దై వాజెడు కరుణ దెలుప 

నెల్ల లోకములకు నిల్లె న భాగ్యంబు6 గా(పురం బుండెడు కమల దెలుప 

మూ(డుమూ ర్తులకును మొదలై న తేజంబు ధాత. బుట్టించిన తమ్మి దెలుప 

॥ బో పుణ( ౭ బుద్ది ల్బరాని పుణ్యంబు 6 ద త్సాద 

కమల జనిత యైన గంగ దెలుప 

న(పమేయు( డభవు. డవ్య క్తు( డవ్యయు (6 

డాదిపురుషు6 డఖిలమోది యొప్పె. 993 

ఇట్లు జగన్మోహనాకారుం డైన నారాయణుని కృపావలోకనాహ్లాద చకిత 

స్వభావ చరితు లై సాష్టాంగ దండ(ప్రణామంబు లాచరించి, ఫాలభాగ పరికీలిత 
కరకమలులై యి ట్లనిరి. 894 

. దుర్గమంబు లై న స్వర్గాది ఫలముల. 
౧ యా a 

బుట్ట (జేయ ( జాలునట్టి గుణము 

గలిగి మెలంగుచున్న ఘనుండ వై నట్టి న్ 

కరయ [మొక్కువార మాదిపురుష ! 885 

దండంబు యోగింద్రమండలనుతునకు దండంబు శారకోదండునకును 
' ళల) 

దండంబు మండిత కుండలద్వయునకు దండంబు నిష్టుర భండనునకు 

దండంబు మత్త వేదండ రక్షకునకు దండంబు రాక్షసఖండనునకు 

దండంబు పూర్ణేందుమండలముఖునకు దండంబు తేజః (పచ ండునకును 

. దండ మద్భుత పుణ్యపధానునకును 

దండ ముత్తమ వై కుంఠధామునకును 
దండ మా[శ్రిత రక్షణ తత్పరునకు 
దండ మురు భోగినాయక తల్పునకును. = 986 

జన బట మ | nS టట టబ జ మిస. 

1. (చవంపు (ఈం. వా.) 
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ఉ, చిక్కిరి దెవతావరులు చిందట వందజిల్లె రి ఖేచరుల్ 

(నుక్కిరి సాధ్యసంఘములు సోలిరి పన్నగు లాజి భూమిలో 

(మక్కిరి దివ్యకోటి కడు (మగ్గిరి యకులు వృథకుచెత నీ 

చిక్కినవారి నైన దయనేయుము నొవ్వకయుండ నో హరీ ! 887 

(గ మొదలాణీన శరక్క-సులకు, మొద లై మా కాపదలకు మూలం బగుచుం 

దుద మొదలు లేని రక్క-సు, తుది. జూపంగదయ్య 1 తుదకు6 దుది యైన హరీ ! 

తే. అకట! దిక్కుల కల దికె్య్శాన మాకు 
దా “౬ 

నొక్క దిక్కును లేదు కౌ లూన నై న; 

దిక్కు. గావయ్య 1 నేడు మా దిక్కు. జూచి 

దిక్కు లేకున్న వారల దిక్కు నీవ. 939 
క, నీ దిక్కు గానివారికి, నే దిక్కును వెదక నుండ దిహపరముల కుకా 

మోదింప( దలంచువారికి, నీదిక్కే దిక్కుసుమ్ము ! నీరజనాభా! 340 

తే, అరయ మా తేజములతోడ నాయుధములు 

"మింగి భువన (త్రయంబును (మింగు చున్న 

భీకరాకారు వృ(తుని( వీచ మణటణి 

యెల్ల భంగుల మా భంగ మీ6గు మభవ! 941 

ఆ. పరమవురుష 1 దుఃఖభంజన ! పరమేశ | 

భ కవరద! కృష్ణ 1! భవవిదూర + 

జలరుహాక ! నిన్ను శరణంబు వేండెద 

మభయ మిచ్చి కావు మయ్య ! మమ్ము. 842 

వ. *(2నమనేే భగవ  న్నారాయణ 1! వాసుదేవ ! ఆదిపురుష ! మహానుభావ ! 
సర మమంగళ ! పరమకళ్యాణ! దేవ! పరమ కారుణికు లైన పరమహంస లగు 
పరి(వాజకులచేత నాచరితంబు లగు పరమ సమాధి భేదంబుల( బరిభావిత పరి 

స్పుటం బెన పరమహంస ధర్మంబుకిచేత నుద్దాటితం బగు తమః కవాటడ్వారం 
ర్లు యి 

బున నపావ్యృతం బెన యాత్మలోకంబున నుపలబమా(త్రుండ వె, నిజ సుఖాను 
యు ఢి ర్లు 

భవుండ వె యున్న నీ వాత్మసమవేతంబు లె యుసపేకింసం బడని యీ శరీ 
య ర్లు 

రంబులకు నుత్ప త్తి స్ధితి లయ కారణుండ వై యుండుదువు. గుణ సర్గ పతితుండ 
ల జ అ Te కా 

1. దేవతలకు (చ. ట. త. బ.) ఇ తా. ప. (ప్రతులలో లేదు 2. మజియు నోభగవన్ (హు) 
శ. ననువాదితంబగు పరమ కపాల ద్వారంబు నావృతం జైన (హ) 
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వైయపరిమిత గుణగణంబులున్న సీవు, దేవదత్తునిమాడ్కి 'బారతంత్ర్యంబున 

స్వకృతంబు లైన కుళశలాకుశల ఫలంబుల ననుభవింతువు, షడ్షుణెశ్వర్య సంప 

న్నుండ వైన నీ వాత్మారామ న్వభావుండ వై, యపరిమిత గుణగణంబులు 

గలిగి, యీ శ్వరాహ్వయానవ గాహ్య వమా హాత్మ్యంబందు నర్వాచీన వ్కల్చు 

వితర్క_ విచార (ప్రమాణాభాసంబు లగు తర్క శాస్త్రంబుల6 గరా శంబు లైన 

(ప్రజ్జలు గలిగి, దురవ(గహవాదు లయిన విద్వాంసుల ఎవివాదావసరంబుల 

యందు కినుపరతంబు లగు అస్తి నాస్తీత్యాది వాక్యంబుల సమస్త మాయా 

మయుండ వె, నిజ మాయ చేత గానంబడక యు క్ గోచరుండవై , సమ విషమ 

రూపంబులC( ద్రవ ర్తింతువు.) దేవా! రజ్జువునందు సర్బ భాంతి గలుగునట్టు, 

(దవ్యాంతరంబుల చేత (బహ్మంబై న నీయందు [బపంచ(భాంతి గలుగు చుండు. 

సర్వేశ్వరా! సర్వజగ త్మారణరూపంబవై న నీవు సర్వభూత (ప్రత్యగాత్మ వగుటం 

"జేసి, సర్వగుణా వభాసోపలకీతుండ వై కానంబడుచుందువు. లో కేశ్వరా! 

భవన్మహిమ మహామృతసము(ద్ర వి_పుట్బకృత్చాన మా(త్రంబున సంతుష్ష 

చిత్ఫులై , నిరంతర సుఖంబున విస్మారిత దృష్ట (శ్రుత విషయసుఖ లేశాధాసు 

లైన పరమ భాగవతులు, భవ చ్చరణకమల సేవాధర్మంబు విడువరు. తిభువ 

నాత్మ భవన! త్రివిక్రమ! (త్రిణయన 1! త్రిలోక మనోహరానుభావ ! భవదీయ 

వై భవ విభూతి భేదంబు లైన దనుజాదులకు ననుప్మక్రమ సమయం బెజింగి, 

నిజమాయా బలంబున సుర నర మృగ జలచరాది రూపంబులు ధరియించి, తదీ 

యా వతార ౦బుల ననురూసం బె న విధంబున శికీంతువు. భ_్షవత్సలా ! భవ 

న్ముఖకమల నిరగ్గత మధుర వచనామృత కళావిశేషంబుల, నిజదాసుల మైన మా 

హృదయతాపం బడంగింపుము. జగ దుత్స త్తి స్టతి లయ కారణ [ప్రధాన దివ్య 

మాయా వినోదవర్తి వై సర్వ జీవనియంబులకు బాహ్యాభ్యంతర౦బుల యందు 

(బహ్మ (ప్రత్యగాత్మ స్వరూప (వధాన రూపంబుల, దేశకాల దేహావస్థాన విశేషం 

ల, ద దుపాదానానుభవంబులు గలిగి, సర్వ(పత్యయ సాక్షీ వై, సాక తర 

(బ్రహ్మ స్వరూపుండ వై యుండెడి నీకు నేమని విన్నవించు వారము? జగదా 

(శయంబై , వివిధ వృజిన సంసార పరి,ళ మోపళమనంబై న భవదీయ దివ్యచరణ 

_శతపలాశ చ్చాయ నాశ్రయించేదము, అని పెక్కు. విధంబుల వినుతించి యిట్ల నిరి. 

ఎ బ్బ ఎ మ ఇ 

1. పరతంతంబును నిచ్చిన న్స్ 5 కక ల ఫలంబుల ననుభవించి చింతింతువు(హ) 2. ““వివాదానవన రే'' 

వివాదస్య అనవసరే = అగోచరె' "(9 55) కె. అనుప రతంబులగు (ఛా. యప.) 
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తేజంబు నాయువును వి, (భ్రాజిత దివ్యాయుధములు. బరువడి వృథత్రుం 

డాజి ముఖంబున (మిం గెను, మా జయ మిం కెందు.?జెప్పుమా! జగదీళా : 944 

అని యి ట్లతిమనోహర చతుర వచనంబుల భ_క్షిపరవశు లై వినుతి నేయుచున్న 
దేవతలం జూచి, య ప్పరమేశ్వరుం డమృత (ప్రాయంబు లగు గం ఖీరభాషణం 
బుల ని ట్ల నియె. 949 

._ మ దుపస్థానంబగు మీ, సదమల సుజ్ఞానమునకు సంతోషమునం 

బొదలె మది ప్రీతి నొందితి, వదలక నా భక్తి వొడమి వ్యర్థం బగునే? 346 

మజశియు, నతి(పీతుండ నైన నాయందు భరక్తులకుం బొందరాని యర్థంబు 

లేదు. విశేషించి నాయందు నేకాంతమతి మైన త_త్త్వవిదుం డన్యంబులం 

గోరకుండు, గుణంబులయందు ( దత్త జ్ఞానగోచరుం డై నవాంయడు విషయ 

నివృ_త్త చిత్తుం డై సంసారమార్షంబు నిచ్చయింప(డు. కావున మీకు శుభం 

బయ్యుడు. దధీచి యను బుషిస_త్రముండు గలండు. ఆతని శరీరంబు మ 

ద్విద్యాతిశయ మహ త్వంబునం, దేజో విశేషంబున సారం బై యున్నయది. 

అతని నడిగి, త చృరీరంబు. బుచ్చికొనుండు. అతండు పూర్వకాలంబున నశ్వినీ 

దేవతలకు నశ్వశిరోనామం బను (బ్రహ్మ స్వరూపం బగు నిష్కుళంకం బై న విద్య 

నుపదేశించిన, వారలు బేవన్ము కిత్వంబు నొందిరి. మతియు( ద్వషృ ప్వుతుం 
అజో | టు 

డె న విశ్వరూపునకు మ దాత్మకం బైన యభేద్య కవచంబు నిచ్చె. కావున 

నతం డతివదాన్యుండు. ఆశ్వినీదేవతల చేత యాచింపంబడి, దేహంబు వంచింసక 

మీ కిచ్చు. ఆతని శల్యంబులు విశ్వకర్మ నిర్మితంబు వై , శతధారలు గల యా 
| ౧. 

యుధ (శేషంబె , మ లేజోబృంహితం బె , వృథత్రాసుర శిరోహరణ కారణం 
అ QC అవాలి a 

బై యుండు. దానంజేసి మీరు పునర బ్ర తేజోఒ సాయుధ సంపదలు గలిగి 

వెలింగెదరు. విశేషించియు మ దృక్తవరు లై నవార లేలోకంబుల నెవ్వరికి 

న జేయులు. కావున మీకు *భ[ద్రంబయ్యెడు. అని భూతభావనుండై న భగవంతుం 

డద్భృళ్యుం డయ్యె. అప్పుడు దేవతలు దధీచిముని కడకుం జనిన నత్తథి 
యిం(దుం డి ట్ల నియె. 847 

ల ర్త San Sa dd TTT MN NY, 

+ మూలమున నుండుటచే ఈ భాగము (తం. వా.) (పతులనుండి _గహింపడి నది. దీని తరువాత 

మూలమున ““హంసాయ దహ నిలయాయ'” ఇత్యాది శ్లోకమున్నది. 1. అయ్యెడుమని (తం. వా.) 
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అధ్యాయ యు — 00 

ఆ. దేహి సుఖము. గోరు దేహంబు ఘటియించి 

లా 

దేహి విడువలే(డు దేహ మెపుడు 

దేహి! యస్మదీయ 'దేహంబుకొజకు నై 

దేహ మీ గదయ్య! దేవతలకు. 

. ఎక్కడ నెల్లలోకముల నెవ్వరు గోరని కోర్కి. నేడు మా 

తెక్కలిపాటు కై తివిరి దేహము వేడ వచ్చినార మే 

మెక్కడ! తీవ కర్మగతి యెక్కడ! దె వకృతంబు గాక! యీ 

1 తొక్కుడు దాన మీ వరుస రోయక వేండుదురే జగం బులకా, 

నీచగతి యెల్ల భంగుల, యాచన యని తెలిసి తగని దడుగుదు రెనికా 

యాచకవర్గము లోపల, ఎనీచకు లన(బడరె? -యెంత నేర్చరులై నా, 

అడుగంగరాని వస్తువు, లడుగరు బతిమాలి యెట్టి యర్దులు నిను నె 

మడిగితిమి దేహ మెల్లను, గడు నడిగెడు వానికేడ గరుణ? మహాత్మా! 

నావుడు నా దదీచియు మనంబున సంతసమంది నవ్వి సం 

భావిత వాక్య పదతుల( బలుూచు నిట్లనెం బేర్మితోడ నో 
| య 

దేవతలార! (ప్రాణులకు దెక్కలి మృత్యు భయంబు పూనుపే 

భావములం దలంపరు కృపామతి నెన్న(డు మీ మనంబులకా. * 

= ఎలఅమి (బతుక నిచ్చయించిన వారికి 

దేహ మెల్ల భంగి( దీపు గాదె? 

యచ్యుతుండు వచ్చి యర్హించె నేనియు 

తన్ను నిచ్చునట్టి దాత గలండె? 

+. అదియునుం గాక. 

అర్హంబు వేండెడు నర్జులు గలరు గా కంగంబు వే6డెడి యరి గలండె? 

చంపియు 6 బోవక శల్యంబు లన్నియు నేతి వంచుక పోవువారు గలరె? 
MrT బట బబ TE pT aT VV శ స 

1. రొక్కుపు (తం. వా.) కి. నీచక యాచకము గాదె నిర్హయ మతికికా (క ) కి. గాక (ట) 
* అపి. బృందారకా యూయం నజానీధ శరీరిణామ్ 

సంస్థాయాం య స్వభి(దోహో దుస్సహాశ్వ్చేతనావహః (10. 8) 

613 

948 

949 

850 

351 

352 

958 

904 

తగ గోరికల నిచ్చు దానశీలు(డు కిగల్లు6 దన దేహ మీ నేర్చు దాత గల౦డె? 

యీనేర్చువాండు ద న్నిచ్చిన రోయక చం చుడున టి యాచకుడు గలదె? 



614 

త్, 

శ్రీమహా భాగవతము 

రమణ లోక మెల్ల రక్షించు వారికి 

హింస నేయుబుద్ది యెట్లు వొడమె? 

(బాయతి మైనయట్టే ప్రాణంబుపై (దీపు 

తమకు ( జోలె చెదిరి దల(పస క వలచె? 355 

అన దేవత లిట్ల నిరి. 356 

సర్వ భూతదయాపర స్వాంతులకును 

బుణ్యవ రను లగు మిమ్ముబో(టి వారి 

కమిత సత్కీర్తి కాముల కలఘుమతుల 
కియ్యరాని పదార్హంబు లెవ్వి గలవు? 857 

= అఆడుగరాని సొమ్ము అడుగరా దని మాన. 

డడుగువాని మాట లడుగ నేల? 

(భాంతి నడుగుచోట. (బాణంబు లేనియు 

నిచ్చువాండు ధాప( డిచ్చు గాని. 858 

అని పరసంకటంబు దలంపక నిలింపులు కార్యపరతకా సవినయ వాక్య పరంపరలం 

(బార్టించిన, నతండు దరహాసిత వదనుం డె, యఖిల లోక ధర్మం బెశింగియు 

నొక్కింత కాలంబు (ప్రతివాక్యం బిచ్చితి. దీని సహింపం దగుదురు. మీయట్టి 

వారలకుం (బియం బగునేని నెప్పుడై నన్ విడువందగిన శరీరంబు విడుచుట 

యేమి దుర్త భంబు? అ(ధువం బె న యీ దేహంబుచేతం గీరి సుకృతంబుల 

నెవ్వం డార్డింపకుండు నతండు పాషాణాదులకంట నతి కఠినుండు. మీ యట్టి 

పుణ్యశ్లోకుల చేత నాకాంక్షింపంబడిన శరీరం బ(పమేయ ధర్మార్హితంబు, ఏదేహంబు 

చేత నై నను సకలభూతంబులు ళోకానుభవంబున ళోకించు, హర్షానుభవంబున 

హర్షించు, అట్టి మహాకష్ట దై న్యాకరం బైన యీ శరీరంబు కాక శునక సృగా 

లాదులపొలు గాకుండ మే లయ. అని నిశ్చితాత్ముం డె దధీచి, త త్రావలోక 

నంబుచేత నిరసిత బంధనుం డై ,బుద్రింద్రియ మానసంబులతో. గూడిన కే(త్రజ్ఞాని 
పర(బహ్మ స్వరూపం బై న భగవంతునందు నేకీభూతంబు. జేసి, యోగజ్జానంబున 

శరీరంబు విడిచె. అప్పు డిం(ద్రు( డతని శల్యంబుల విశ్వకర్మ నిర్మితం బై బె, నిశిత 

శతధారా సమావృతం బై_ వెలుంగు వ(జ్రాయుధంబు గై కొని, భగవ శేజోవ 
బృంహితుం డై, యైరావతారూఢుం డై ,;సకల దేవో త్తమ, గరుడ గంధర్వ, ఖచర 

కిన్నర, కింపురుష, సిద్ధ, సాధ్య, విద్యాధర పరినేవితుం డై , సకల మునిజనం 
బులు వినుతింస( (ద్రిలోక హర్షకారి యె, భగవదను[గహసం[ప్రా పి మహో 

ర్న యా అవాలి 

త్సాహ వికసిత వదనారవిందుం డె వృ(త్రాసురుపె నడచె. ఆప్పుడు, 9859 
Qe రా 



షష్ట స్కంధము 615 

ఉ. 

4. ప 

సరిగా 

వృ(తు(డు "దాన వాన్వయ సవి(కు(డు లోక జిఘాంసక కియా 

సూ(క్రు(డు *నిగ్రహ్మాగహణ సుస్థిర వాక్య వివేక మానచా 
రిితు(డు దేవతోరగ దరీకృత వక(డు రోష దూషితా 

మిత్రుడు శ(తు రాక6 గని మిక్కిలి యైన వేయు గాంతకాక్ళతికా, 360 

= మెండు గల దనుజ నాయక, మండలములు గొల్వ నడచె మహి మోద్దతి వే 

దండముల నడుమ. జను నడ, గొండయునుం వోలె నివిడ కోపోద్దతుం చై . 
డై 

= కాలగళు( డడరి కడువడి(6, గాలుని ఇ పె గవయు మాడి. ఖరతర రవ సం 

చాలిత పూర్వ దిగంతరు(,డై లీల దహం రుమీ (ద నత( డరిగె నృపా! 882 

ఇట్లు రుద్రగణంబులు, మరుద్గణంబులు, నాదిత్యగణంబులు,నశ్వినీదేవతలు, పితృ 

దేవతలు, విశ్వే దేవులు, వహ్నియు, బుభువులు, వరుణ, వాయు, కుబే రేశానా 

దులు, సిద్ద సాధ్య కిన్నర కింపురుష గరుడ గంధర్వ ఖేచర (ప్రముఖంబు లగు 

నిం|ద్రనె న్యంబులతోడ *నముచియు, శంబరుండును, ననర్వుండును, ద్వి మూరుం 

డును, వృషభుండును, నంబరుండును, హయ గీ వుండును ,శంకుశిరుండును, విప 

చిత్తియు, నయోముఖుండును, పులోముండును, వృషపర్వుండును, హేతియు, 

(పహేతియు, నుత్యటుండును, ధూ(మకేనండును, విరూపాకుండును, కపిలుం 

డును, విభావసుండును, నిల్వలుండును, పల్వలుండును, దందశూకుండును, 

వృషధ్వజుండును, గాలనాభుండును, మహానాభుండును, భూతసంతాపనుండును, 

వృకుండును, సుమాలియు , మాలియు మున్నగు దెతేయ దానవ యక్ష 

రాక్షసా ద్యసంఖ్యంబు లగు వృ(తాసురు బలంబులు దలపడి సమరంబుం జేసిరి. 

అప్పుడు. 8683 

అసురులకుకా సురావలికి నయ్యె మహారణ మష్పు డొండొరుల్ 

ముసల గదాసి కుంత శర ముద్గర తోమర భిండివాల *ప 

ట్టస పటుశూల చక్రముల డంబము చూపి యదల్చి యార్చుచుకా 

మసలక కప్పి రస్రముల మార్కొాని మంటలు మింట నంట(గకా. 464 

ఒండొరులం గవవ నేసిన, కాండము లాకాశ పథము గప్పి మహోల్మా_ 

తండ ముల బోలి నిష్టరుభండనముభఖ మొస్పె( జూడంబశయోచిత మై. 65 
ల లల పంల DT ద 

1. మానవాన్వయ (తం. వా.) వ. వ్నిగహ (హణ (ఆం. వా.) వ్. యుగా౭త రాకృతి౯ (తం) 

సం. =. లెవలునూపి (ఈం. వా.) ల్. దండుబు లొలసి (తం. వా.) ౫ వాక్యము కూర్చిచ్చట 
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చ, సురవరు లేయు బాణములు సూడ్కి. కగోచర మై నభస్థ్రలం 

బరిమురి( గప్పి *ేరేసి దివసాంతము. జేసిన లీల నా సురే 

శ్వర బలయూథ వీరు లురు సాయక పం క్రులచేత వాని రూ 

సజ *శతధూళి నేసి పజపెన తమం బొనరించి రార్చుచుకా. 366 

చ. సమరమదాంధు లై సుర నిశాచర వీరులు నై నికాంఘి సం 

[కమిత మహీపరాగములు (గ్రమ్మిన నుమ్మలిక ౦పు( జీ(కటుల్ 

దమ కనుదోయి కడ్డ ముగ. దారొ్య-నినం జల మేది పోరి రా 

(కమిత నిజాంతరంగ వరి ఘట్టిత రోష మహాగ్ని పెంపునకా. 967 

క, అతిగళిత రక ధారా, కతములతో( గానంబడిరి న్రైనికులు మహో 

దత రోషవహ్నా కీలలు, వితతం బె పిక్క_టిలి వెడలెడు భంగికా, 368 
య లం 0 ne 

రశొ * రవళించు శింబినీ టంకార రవములు భట సింహనాదంబు. బరిఢవింప 

భీష ణశోత్తమ హయ హేషావిఘోషంబు కరి బృంహితస్పూర్తి((గందుకొలుప 
సమర నిశ్శంకాంక శంఖనినాదంబు నేమి స్యనంబుల నిహ్నృవింప( 

దుముల మె చెలంగెడు దుందుభిధ్వానంబు లట్రహాసంబుల నా(క్రమింప 
QQ రు 

లే. ఘటిత శసాిస్ర్ర నిషుర ఘట్లనోత్ల 
చి © లు ధి 

ఖర కఠో రోరు విస్పులింగంబు లడరి 

దివ్య కోటీర మణిఘృణి ధిక్కరింప 

సమర మొనరించి రసురులు నమరవరులు. 369 

వం ఇట్లు ప్రశయసంరంభ విజ్బృంభిత సము త్తుంగ రంగ _త్తర౦గిత భై రవారావ 

నిష్యూత మహో ర్హవంబుం టోలె,యు గాంత సం[కాంత యుంరూపపన పరికంపిత 

దీర్గ నిర్హాత నిబిడ సిష్టర నీరదంబులుం బోలె, నుభయ నె న్యంబులుం గలసి 

సంకుల సమరంబు సలుపు సమయంబున,యు గాంత కృతాంత సకల ప్రాణి సంహార 

కారణలీలయుం బోలె(, బదాతి రాహుత్స *గజారోహక రధిక మహారథిక వీరు 

లొండొరులు చండగతిం గాండంబుల6 బజపుచుం గదలం జదుపుచు(,గ త్తుల( 

గ తృశళంబుల. జినుగం బోడుచుచు, నడిదంబుల నడుచుచు, గుంతంబులం 

గుచ్చుచు(, గుఠారంబుల (వచ్చుచు, ముసలంబుల మోదుచు, ముద్గరంబులం 

వాదుచు(, జ్మకంబులం (ద్రుంచుచు., *బరిఘంబుల నొంచుచు, సురియల మెఖు 

ముచు,కూలంబుల( ర గుమ్ముచు, వాజుల కుఆజికియు ,వాలంబుల న టీకియు (దొ డలు 
మాచ INN జ 

1. లేని (ట్ఫ 2. శరధూళి (క.చ.ట.త.) కి. పెల్లగిల్లి వెలికురుభంగికా (హ) 4. మావంత (హ) 
ర్. సబళంబుల (తం. వా. ) 6. దుజుముచు (తం.వా. .) 
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వ. 

తుండించియు., దుండంబుల ఖండించియు, నుదురు వెడలించియు, “మెదళ్ళు 

గెడలించియు, నడుములు దుంచియు ,నాసికల దెంచియు ఒబదంబుల విజశిచియు( 

బార్భషంబులం జెజిచియు, గజంబుల( బజపియు, గా్యతంబుల నుజీపియు(6, 

గుంభంబులంబగిలించియు (,గొ మ్ములంబెకలించియు,హ సంబుల( దుండించియు, 

నంగ౦బుల (6 జించియు, రథంబుల నలియించియు, రథికులం బొలియించియు, 

సారధులం జంపియు, నై ంధవంబులం దంపియు, శిరంబులు నొగిలించియు, 

సీసకంబు లగిలించియు, ఛ(తంబుల నుఖుమాడియు6, జామరంబులం దును 

మాడియు, నె న్యంబుల ( జదిపియు, సాహసుల మెదిపియు( బరస్పర గుణ 

విచ్చేదనంబును, నన్యోన్య కోదండఖ౦ండన పటుత్యంబును,నుభయ వై9ంధవ ధ్యజ 

సారధి రథిక రథ వికలనంబును, నొండొరుల పాద జాను జంఘా హ సనమ సక 

నిర్లశనంబును, ర క్షమాంసమేదః పంకసంచలిత సమరాంగణం బును గా నతిఘార 

భంగిం బెనంగిరి. అప్పుడు. 70 

సమజయమున్ సమాసజయ సామ్య పరి్నిశమమున్ సమోరువి 

క్రమము సమాస్ర్రశస్రబల గర్వము నై కడు ఘోరభంగి నా 
సముచివిరోధి నై న్య గణనాథులలోడ నిశాచ రేశ్వరో 

తృములు దురంబునేసి రొగి( దార్కొని వృ(త్రబలంబు (ప్రాపునన్. 871 

ఆప్పుడు. 372 

అయ(గాహి. మొత్రముగ, బాలు పెను నెత్తురు మహానదుల 

వ, 

త్ త్తఅముతో నుజికి కుత్తుకలు మోవన్ 

జిత్తముల నుబ్బి వెస నెత్తుకొను భూతముల 

నత్తుకొని శాకినుల జొ త్తిలెడి మాంసం 

బుత్తలముతో మెసంగి నృత్తములు సేయు మద 
మత్త ఘన డాకినులు నృ త్తగతి. (బేవుల్ 

బిత్తరములం దిగిచి మెత్త మెదడుల్ మొనసి 

గు_త్తగొనుచుండ భయవృంత్తిం గల నొప్పెన్. 373 

ఇట్లు దేవదానవులు నర్మదాతీరంబున( గృతయుగంబునం దలపడి, (శ్రేతాయు 

గంబు6 జొచ్చు నంత కాలంబు( బోరు దారుణంబుగా( జేయుచుండ, నంత 

వృ(త్రాసురు భుజబలంబు పెం పున(దెంపు(శేసి కంపింపక నిలింపుల పె రక్కాసులు 

గుంపు లై సపెంపుచూపి, మహావృక పాషాణ గిరిశిఖరంబులు వర్షి ంచిన. 874 

yr 

7. మడలళడయంచియ (తం.వా.) 2. మెదళ్ళు గెడయించియ (తం. వా.) శీ. వర్యాగ (ట) 
4. మొ త్రములలో (హ) 5. దిగిచికొని (త) 6. రక్కసుల గుంపులు సొంపు పెంపు చూపి (తం. వా.) 
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మ. గిరి పాషాణ మహీజముల్ గురియ.గా గీర్వాణు లన్నింటి ని 

ఘర నారాచ పరంపరతల్ పఅపుచున్ జూర్జ్యంబు గావింప ని 

ర్భరలీలం దమచేయు సత్యములు దోర్భంగంబు లె పోవంగా( 

దెరలెన్ రాక్షస యోధవీరుల మదో[దేకంబు సంఛిన్న మె. 875 

(పచురముగ రాక్షసావళి, ఖచరుల పై నేయు నివిడకాండావళి దు 

ర్వచను( డెడ నాడు మాటలు, సుచరి[తునియందు( బోలె. జొరవయ్యె నృపా | 
x 

వ. అప్పుడు. 877 

వనమయూరము.అంత సుర లేయు నిబిడాస్ర్రములపా లై 

పంతములు దక్కి. హత పొరుషముతో ని 

శ్చింతగతి రక్క-సులు సి గుడిగి భూమిం 

గంతుగొని పాటి రపకారపరు లార్యన్. 378 
క. కొండల. బోలెడు రక్కసు, లొండొరులం గడవ( బాణి "రుక్కటి పటు కో 

దండముఖ సాధనంబులు, భండనమున వెచి దివిజపతు లార్వుంగన్, 979 

వ. ఇట్లు సమరతలంబు వాసి, [ప్రాపుదూసి, తీసి పజచుచుండు దండనాయకులం 

జూచి, యకుటిలమతిం బకబక నగి, వృతాసురుం డి బ్రనియె. 380 

ఊఉ. తుల్లకవృత్తి మీ కగునె? శూరులకి మ్మెయి కీర్తి భోగముల్ 
గొల్ల గ జేయు చావు మది గోరినవారల కె న గల్లునే 2 

తల్ల డ మంది యీ సమరధర్మము మాని తలంగ( బాడియె ? 

మల్లు(డు దురయ (పభనమ తుని వృ(త్రుని కాపా పెజుంగరే ? 981 

క. చావు (ధువ మైన (పాణికి, జావులు రెం డరసికొనుండు సమరము నందున్ 

భావింప యోగమందును, జావంగాలేని చెడుగుచావుం జావే 2 882 

అధ్యాయము — ౧౧ 

వ. అని వాసుదేవ తేజోవిశేష విశేషితు లై దవానలకీలలం బోలె వెలుంగుచు 

వెజచి వెన్నిచ్చి పొణెడు నసురుల వెనుకొని తజుము సురవీరులం జూచి 

హుంకరించి, స్వర్గానుభవంబున నిచ్చ లెకుండెనేని మ దవలోకన స్పర్శన 

నూ(్రంబు ముందర నిలుతురు గాగ. అని యేచి కల్పాంతానల్ప ఘనఘనా 

టోపంబునుం బోలె( గఠోరకంఠ హుంకార తర్గనంబులం గర్జిల్లుచుం |బ్రశయకాల 

పవనపరి భావిత మహాశిఖి శిభావణలం దృణీకరించు కుటిలా వలోకనరబుల నాలో 
aha) 

1. ఉత్కటపటు 'త) 2. కేను గల్లనీ (తం. వా.) కీ. పాటెజుంగ రే (హి) 
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కించుచుం, గాల పరిసక్య లీలాలోలుం డై న ళఈూలిపోలిక నాఖభీలమూ ర్రి రి యె, 

సకల జీవభార చరణ దుర్భర భగ్న 'బ్రహ్మాండభాండ మహాధ్వానంబుభంగి 
నాస్ఫోటించిన, 889 

ఉ, కూడె జగంబు లన్నియును (గుంకిరి సూర్య సుధాంశు ల(దు లూ 
టాడె నభ స్థలం బగిలి నంబుధు లింకె నుడుుగహాళి ప 

ట్టూడె వడిం దిశ ల్వగిలె నుర్వర (గుంగె నజాండభాండ మ 
ల్లాడె విధాత బెగ్గడిలె నార్చుచు వృత్రుండు బొబ్బ వెట్టినకా. 984 

అయ(గాహి. కూలిరి వియచ్చరులు సోలిరి దిశాధిపులు 

(వ్రాలి రమర్యవజము దూలి రురగేం[ద్రుల్ 
(పేలిరి 'మరుదణము జాలిగొని రశ్వినులు 

కౌలుడిగి రు(ద్రు లవలీల( బడి రార్తికా 

(వేలిరి దినేశ్వరులు కీ లెడలినట్లు సుర 
జాలములు సె న్నిదుర పాలగుచు ధారా 

భీల గతితోడ( దమ కేలిధనువు ల్విడిచి 

నేలంబడి మూర్భలను 'దేలిరి మహాత్మా! 985 

వ. ఇట్లు కఠోర కంఠనాదం బొనర్చిన, నశనిపాతంబునం గూలు (ప్రాణిచయంబు 

భంగి నంగంబు లెటుంగక, రణరంగంబునం బడి, బిట్లు మూర్చిల్లిన, దివిజరాజ 

నై న్యంబుల వృ(తాసురుండు సంగరరంగ దుర్హముం 3, మహీవలయంబు వదా 

హతంబుల గజగజ వడంక, నిశితశూలంబు కేల నంకింపుచు, మదించిన భ(ద్రమా 

తంగంబు కమలవనంబు సొచ్చి, మట్టి మల్లాడు విధంబున నిమీలితాకుం డగుచు, 

_ బదతలంబుల రూపంబులు మాయం జమురుచు, వెక్కసంబున( (గీడించు వానిం 

గని వటి జి వ(జశతోపమ నిష్టర గదాదండం బాభీలభంగి( (ద్రిళయకాల మారాండ 

చండపరి వేష 2ష్రైారంబుగా( (దిప్పి వై వె చిన. జ్ 

మ. అది మింటం బెనుమంట లంట6 బజ పై యాఖీల వేగంబునకా 

గదియకా వచ్చిన లీల కివామకర సం|(క్రాంతంబు గావించి బె 

ట్ర్దు( డై చేరి సురారి దాని( గొని కాఠిన్యోరుపాతంబులం 

జదియకా మోదె గజేం([ద మ_స్తకము నుత్సా హెక సాహాయు్యు( డ. 987 
Sn Rn! 

1. దివౌక సులు(జ.డ. ); మరుత్తు లెద(తం.వా.) ల.పేరితిం బుగా(హ) వీ. తోడ కరసం(గ్రాహంబు(హ 
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ఆ. అ గ్గజంబు కులిశహతి( గూలు కులమహీ 

(ధంబు వోలె ర _కధార లురల 

మ సకంబు పగిలి మదమఖథీి బిరబిర 

తిరిగి “విజుగు సూపి తెరలి సజిచె. . 388 
ఉత్సాహవృ తము. గజము దెరలి దాని కొజిలి గర్ద లిడుచు( బాజ6గా 

భజన నిందు? డంకుళశమున6 బట్టి బిట్టు నిల్బుచుకా 
4నిజ సుధాఠనె కపాన నిర్ణ యార్డు కరమునకా 

5బుజుత మీటి నిమిరె నపుడు "రూడి మెజసి క్రమ్మజికా. 389 

వ. ఇ వ్విధంబున నై రావతంబును నేదదేర్చుచు, నెదుర నిలుచున్న భిదురపాణిం 

గనీ, కో (బుట్టువుం జంపిన తెంపు దలంచి, మోహళోకంబున విపర్యాసంబుగా 

నవ్వుచు, నాహవకామ్యార్థి యై వృత్రుం డి ట్రనియె. 390 
శా. నాకుం బెద్దయు నీకు సద్గురువు దీన్నవాత రక్షుకా శుభా 

లోకుం జంపితి విట్లు పోపమతి వై లోభంబుతో ని య్యొడ౯ా 

లోకుల్ ?నవ్య(గ ము ద్భుజాకిప పటిమకు లో నై తి వీ ళూలమం 

దాకంపింప6గ నిన్ను6 (గుచ్చి బుణము కాత్ముండ నై పేర్చెదకా. 891 

కం ఎట్టి తులు వైనం గానీ, నెట్టన( దన [బతుకుకొజకు నీవలె గురువుం 

జుట్టమును6 బుణ్యు (బాహ్మణు(, బట్టి వధింపంగ6 గల(డె? సకువుం బోలెకా. 

చ. దయయును సత్యముకా విడిచి ధర్మము మాని యశంబు. ఏ బాసి (శ్రీ 

జయముల6 బాజ(దోలి పురుషత్వము గానక' లోకనిందితా 

హ్యయు( డగువాని చావునకు నార్యులు గుందుదురే? సృగాలముల్ 

(పియమున నంటునే శవము (బేలక చేరునె? కంక గృ(ధముల్. 993 

క. నిక్కమగు పాపములచే(, జిక్కితివి నిశాత శూల శిఖరా(గమునకా 

(మక్కి౦చి నీదు మాంసము ,ినక్క-_లు( గుక్కలును జేరి నమల(గ( జేతుకా.994 

ఉ. దీకొని నీకు నేం డిచట దిక్కని వచ్చిన వారు గల్లిరే 

నేకమతిం విశాచముల కెల్లను దృ_పీగ మ న్నిశాత శూ 

లైక మహాగ్నికీలల నస కక విధ. బుల సోమయాజి వై 

మేకల ల జేసి వేళ్చెద నమేయ మదోద్దతి (వాలి యి య్యనీకా. 895 
జ లల లోట పాప ల ల ల ల ల్" 

1 లీతికోడ. (చ.ట.డ.) 8. కంపమొందిపారగా (క) 8. బలిమి నిం్యదుం డంకుశమున (హ) 
ఇచ్చట హనళగమ! “భజన నిందు... ' అని క.తం.వా. (ప్రతులలో పాఠము (చూ. 

పద్యము 408). 4. నిజనుధార సాక్ట్రి హస్త సభ మైన కరమునక్షా (చః ట. త. జ.) 5. బుజువు 

(వ్ర 6. రీతిమెజసి (తం) 7. జూడగ (క) 65. బలిమికికా (హ) 9. మాసి (వా) 10. కుక్కలు 
నక్కలును బెజికికొని తిన(జేతున్ (తం) 
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కాక నను గులిశధారల, దీకొని నిర్జింపం గలిగికేనియ భూతో 

దేకంబు నేసి భూరుల, (ప్రాకట పదపద్మ ధూళి “భాగం బగుదున్ *. 896 

సందేహ మేటికి? జంభారి ! వేవేగ భిదురంబు (వేయు మాభీలభంగి 

నతిలోభి నడిగిన యర్థరాశియు( టోలెం గడపకు మిది వృథ గాదుసుమ్ము 
మురమర్దనుని తేజమున నా దధీచి కవీ ర్యాతిశయంబుల నధిక మైన 

యది గాన హరిచే నియం త్రికోన్నతు(డ వై గెలువుము శ్యతుల గీటణంచి 

యెందు గల (డు విష్ణు డందు జయ (శ్రీలు 

“పొందు గాంగ వచ్చి పొందుచుండు( 

గాన భక్తవరదు(6 గమలాకు సర్వేశు 

పదములందు మనము పదిలపటుతు, 997 

ఇట్లు వ(జ్రధారలం దెంప(బడిన విషయ భోగంబులు గలవాండనై_ శరీరంబువిడిచి, 

భగవద్దామంబునుం బొందెద. నారాయణుని దాసుండ నైన నాకు స్వర్షమ_ర్హ్య 

పాతాశంబులం గల సంపద్భోగంబులు నిచ్చయింపంబడవు. తె 9వర్షికాయాస 

రహితం బైన మ హైశ్వర్యంబు 'పనాదించుం గావున ననుపమేయం బె భగవ 

(త్పసాదం బన్యుల కగోచరంబు. ఆ దేవుని పాదెక మూలంబుగా నుండు దాసు 

లకు దాసానుదాసుండ నై యున్నవా(డ. అని య ప్పరమేశు నుద్దశించి. 898 

అరయ (గ భ క్రపాలనము లైన భవచ్చరితంబు లాత్మ సం 

స్మరణము నేయ వాక్కు నిను సన్నుతి నేయ శరీరమెల్ల 6 గిం 

కర పరివృ త్తి నేయ మది. గాంక యొనర్చెద( గాని యొల్ల నే 
నరిది (ధువోన్నత స్థలము నబ్దిజు పట్టము నింద్ర భోగ్మున్. 899 

ఆకలి గొన్న (శకేపులు రయంబున నీ(కలు రాని పక్షులుం. 

దీకొని తల్లి కిన్ మతి విదేశగతుం డగు భర్త కంగజ 

వ్యాకులచి త్త యైన జవరాలును దత్త మందు భంగి నో 

(శ్రీకర 1 సంకజాక్ష నిను. జేర(గ నామది గోరెడుం గదే! 400 

నాకును సఖ్యము పుణ్య, శ్లోకులతో( గాని త_త్వశూన్ఫ్యులు సంసా 

రక విమోహులతోడం, గాకుండ నొనర్చు మయ్య! కంజదళాతై 1 

అని పలుకుచు. 402 

1. భజియింతు దగన్ (కలి. గడవలేనిది(హ)కి. వి, ద్యాతశయంబున (క ) 4. వొందుదాన(హ) 
5. ఇపుడు (తం.వా.) 6, పట్టణ మింద (హ.తం.వా ) * దీని తరువాత తం.లో అని మజియు వాసు 

దేవ కృపాలబ్ధ దుర్నిరీక్షుండై న వ్యజహస్తునిం గని యి ట్లనియె. అను వచనము' కలదు. 
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అధ్యాయము — ౧౨ 

మహాస్రగ్నర.హరి పై సర్వాత్ముపై నత్యగణితగుణుపై నంతరంగంబు పర్యన్ 
డు ర్లు ర్లు యు 

సరి మే నుప్పొాంగ6 జావుం జయమును సరిగా సంతసం బందుచుం ఖీ 
కరు6 డై కాలాగ్ని వోలెన్ గనలుచు6 గవినెన్ *గర్వదుర్వారుండె దు 

యా యు 

ర్భరలీలం భూమి గంపింప(గ దిశ ల(దువన్ భంఢనోద్దండవృ తిన్.408 

(0% దొరకొని పళయోదకమున, హరిపై (6 గే టభుండు గవియు హంకారమునన్ 

సురనాథు మీ6ద వృతా, సురు (డు మదోద్వ్భృ త్తి నడచె కూలాయుధు( డై. 

శా, కల్పాంతాగ్నియు( బోలె నుల్క. తెగయంగా6 (దిప్పుచున్ దీన నో 

రల్చా! “పొల్సితి వంచు కూలము రయంబారంగం. బె వె చినం 
షై మాజా 

టోల్పం గోటిరవి [పకాశత దివిం బోవంగ వీకించి యా 

3వేల్చు ల్వౌంగ6గ వ(జధారం దునిమెన్ విన్నాణ మొప్పార6ంగన్. 405 

ఆ. శూల మషప్పు డత (డు (సుక్క6గ ఖండించి 

పూని తోన కదిసి భుజము. (దుంచె 
ననుర గనలి యేకహస్తు(డై పరి ఘంబు 

గొని మహ్హం(దు గిట్టి హనువు *లడిచె. 406 

వ. ఇట్లు [ప్రళయకాల భీషణ పరివేష పోషంబుగా రోషంబునం బరిఘంబు (దిప్పి, 

కుప్పించి, గజ కుంభసలంబు భగ్నంబు నేసి,యిం(ద్రు హన్నుప దేశంబులు నిషురా 
థి © 

హతి నొపించిన. 407 

క. గజము మద ముడిగి తిరుగుచు, గుజగుజనై గీంక వెట్ట( గులిశము నేలన్ 

భజన చెడి విడిచె నిందు(డు, గజివిజితో బెగడె నసురకడిమి జగంబుల్. 408 

క. గరుడు(డు దొదివిన నాగము, కరణిన్ వృ(త్రాసురేం(దు కడి మికి లోనై 

తిరుగుడు వడ్త హరిం గని, పురప్పర నాహా[ యటంచు. బొగితె జగంబుల్. 409 

అప్పు 410 

తే. గజముపాటుం జూచి కడు దీనగతి( జూచి 

రవి కరంబు “జాతి పడుట జూచి 

యుద్ద ధర్మ మెతి(గి యున్న శ్నతుని6 జూచి 

సిగుతోడ 'వ[జి శిరము వంచె. శీ] 
కనబ టా టా స స 1 

1. ఖర్వుగర్వోన్నతిం (హు) వ. చావుమటంచు (క్ర 8. వేల్పుప్పొాంగుచు (చ) 4. వితేచె (బ) 

రీ 
శీ ల 

ర్. బలిమిచెడి (వా. చ, బ.) ఈ పాఠమున (పాసభంగము. క. తం. వా. (పతులలో “భజనవైెడి_ అను 
పాఠము. మజియ సూ.ని. “భజన (= ధై ర్యము)డ్రైంద, “'భజనచెడి' అను పాథముతోనే యీ పద్యము. 

నిచ్చియున్నది. 6. పరిక రంబు (హ.వా.) 7. జూచి (చ.జ.) 
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వ. ఇట్లు యుద్దంబున శ(తుసన్నిధిం గరంబు డొతిపడిన వ(జంబు బుచ్చికొనక 

ని వ్వెణపడి, లజ్జించి యున్న వాకళాసనుం జూని, వృ(తుం డి ట్ర నియె. 412 

దురమున( గైదువు వదలిన, శర ణన్నను వైరి జనుల( 2జంపము మదిని 

'వ్వెజిగొంద నేల! కులిశము, కర మరుదుగ( బుచ్చికొనుము కాచితి నిందా! 

వ(జంబు గై కొని వైరి నిర్జింపు మి ట్లగలంగ వేళ గా దమరనాథ! 

3యరయ దేహోధీను లైన మూర్తుల కెల్ల నీశు లక్ష్మీశుం సర్వేశుం బాసి 
కడ తేట జయములు గల్లునె యెం దైనం దలపోసి చూడుమా! త త్త్వ్వదృషి 

సీ తోకపాలురు నెవ్వని వశగతి వల బడ్డ పకుల వ_ర్రనమున( 

జిక్కి చేష్టలు "సేయుచు 6 బింతసేతు 

రట్ర మృత్యు బలంబుల నాత్మజయము 

తమది గా గోరి యజ్ఞాన తంతు లగుచు( 

గమలలోచన లిలావికారములను. 414 

మెజయ యం(క్రమయం బైన మృగముభంగి 

దారునిర్మిత మెనటి *తరుణిపోల్కి 
౬. అ 

శ(క! యెజు(గుము యా భూతజాల మెల్ల 

౨వళిత పంకేరుహాోకు తం(త్రంబు గాగ, 415 

మటియు *భూ తేం ది యాంతఃకరణంబులును, (బకృతిపురుషులును, భగవంతుని 

యన్నుగహంబు లేమి సర్గాదులయందు సమర్థంబులు గావు. అవిద్వాంసుం 

డైన వాం డసవరతంబు6 దన్ను స్యతం(త్రుని(ంగా( దలంపుచుండు. భూతంబుల 

వలన భూతంబులుం బుట్టుచుండు. ఆ భూతంబులు భూతంబులచేత భక్షింప. 

బడుచుండు. పురుషున కాయువు, శ్రీయును, కీర్తియు, నై శ్వర్యంబు మొద 

అయినవి యనుభవింప నెంతకాలంబు ప్రాపం బంత కాలంబు నివసించు. 

ఆ (పాపంబు దీశిన( బురుషుండు జాలిం బొందిన నవి యుంనక పోవృచుండు. 

కావున గుణంబు, నవగుణ౦బును, గీ ర్యపకీ ర్తులును, జయాపజయంబులును, 

ఏ జ స. ప ౧ మిస 

1. వెచిన (తం) వీ. చంపరు వెరిన్, వెజగొందనేల (హృ చంపరువీరుల్ (వా) లీ. అమర (హృ 

+ “సకాల ఇహకారణం, ఓ జస్సపో బలం _పాణ మమృతం మృత్యుమేవ చ 

త మజ్ఞాయ జనో హేతు మాత్మానం మన్యతే జడమ్;” (12_8,9). 

ఓ. తరణి (హ. తం. వా.) యథా దారుమయీనాదీ (15-10). 5. ధవళ (తం.) 

ఈ భూతంబులచేత, నిం_దియంబులచేత నవథుండె న పురుమండు (పకృతిచేత వేరుసేయం 
బడిన యాత్మం బర మేశ్వరాను[గహంబు వాసి, సుఖియిం పుచుండు (హ. తం. వా.) 
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సుఖదుః ఖంబులును, జావు[బతుకులును, సమంబు లై కలుగుచుండు, అజ్ఞాని 

యెన వానికి స్త్వ రజ _స్రమోగుణంబులు గలిగియుండు, అట్లివానికి గుణ 

మయంబు లైన యింద్రియాదచులే యాత్మ యని తోంచుచు నుండు. కావున 
వాడా గుణంబులచేత బద్దుం డగు. ఆ గుణంబులకు సాకీమా(త్రం బైన 

శరీరంబు వేజని యెన్వం డెజుంగనోపు, వా6 డా గుణంబులచేత బద్దుండు 

కాడు. కావున గుణంబులును, గుణియును, భో క్రయును, భోగ్యంబును 

జయంబు, నపజయంబును, హర్తయును, హాన్యంబును, నుత్స త్రి స్థితీ లయ 

కర్త యై, సర్వోత్కష్తుం డైన య ప్పరమేశ్వరుండే కాని యన్యంబు లేదు. 

ఇప్పు డొక్క హ_స్తంబు నాయుధంబును బోయినను భవ (త్సాకాప హరణంబు 

నకు సమర్హుండ నగుచున్న నన్నుం జూడుము. అని మజీయు నిట్లనియె. 416 

వాహనంబులు సారెలు వాడిశరము 

లూర్డి తాక్షము లసువులు నొడణములు 

గాంగం బోరెడి నీ ద్యూతకర్మమందు 
నెసంగ జయమును నపజయ మెవ్వ6 డెబు(గు? 417 

అనపుడు నృ(తుమాటలకు నద్భుత మంది సురేం(దు( డెంతయుం 

దనమది( గుత్సితం బుడిగి. దె వముగా నతనికా 'భజించి కె 
యా యి 

కొనియె. గరంబునం దిగువ6 గూలిన వృజము, నప్పు డాత్మలో( 

దనరె జగంబు లన్నియు; ముదంబును బొందిరి ఖేచరావళుల్. 4186 

రాహుగ్రహ వక్ర మహా, గేహాంతము వాసి వచ్చి కిరణావళి స 

ద్భాహుళ్య మొప్ప వెలింగెడు, నా హరిదళ్వుండు వోలె హరి యొస్పె నృపా! 

* ఇట్లు రరకలిత వజ్రాయుధ రుజ్మండల మండిత దిజ్మండలుం డె జంభారి గంభీర 
ళా ర్లు 

వాక్యంబుల విస్మయ మందస్మిత ముఖారవిందుం డై వృ(తున .కిట్లనియె. 420 

ఓ దానవేం[ద్ర! సీ మతి, వేదాంతము వోలె తత్త్వవిజ్ఞాన క్రశా 

మోదము; నీ వతిభకు(డ, వాదిమ పురుషునకు హరికి నబ్దాకునకుకా. 421 

లోక ము లెల్ల నిండి తన లోనుగ సరషము( జేసి (పాణులకా 

దీకుల( బెట్టి యెల్లెశల( దీపులు సూపెడి విష్ణుమాయ నే 

డేకమతిం దలంచి తిది యేల? మహాిసురు రూపు మాని సు 

శోకు పురాణపూరుమని శోభనమూ ర్తి ధరింపు మింపునక౯ా. ~~ శీలి 
మమ మఖ RIMINI 

1. దలంచి (తం. వా.) లి. గుహ (తం. వా.) 
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ఉ. ఏ నియమంబు సల్చితివొ! యెట్టి మహాతప మాచరించితో! 

పూని రజోగుణాభిరతి. బొందిన నీ మతి శాత దాంత న 

న్మాన సమాన సానుభవ ను _త్త మరాహు షేపసన్న ధావస 

న్మాను నమేయు నా దనుజమర్దను భక్తి పొసంగె నెంతయుకా. rr: 

ఈ. నారాయణ రూపామృత, పారావారమున( దేలు భ కుు(డు దా భూ 

2దారకృత ఖాతకోదక, పూరంబుల నేల తృపి( బొందు? మహాత్మా! 428 

వ. ఇట్లు పలుకుచున్న యి్ష్మాదు నుపలక్షించి, వృ(తానురుం డాయోధన దుర్మర్ష ణ 

సంఘర మాణమానసుం డె వెరిం బు9కొల్పుకొని, వామహ సంబున౦. బరిఘంబు 
య గి దా అలి 

దిప్పుచు, కిమత్సరంబునం గుప్పించుచు, (బ్రహ్మాండ కర్చరంబు నిష్టుర ఖై రవారా 

వంబునం బగిలిుచుచు, సముత్తుంగ మత్త మాతంగ పుంగవంబు వృషభంబు పె ( 

గదియుభంగి సురవృషభు పేరుర ముపలక్షించి, భీషణాళని నిపాత వేగంబున. 

గొట్టిన, నిందుండు కులిశధార న ప్పరిఘంబు. దునిమి, తోడనే శేన ఫణా విశేష 

భాసురం బన బాహుదండంబు ఖండీంచె. ఆప్పుడు వృ్శతుండు భిన్న బాహు 
ఆ. | ము 

ద్యయుం డై, ర్కకధారలం దో(గుచు వ(జిచేత. బక్షరహితంబై. దివంబుననుండి 

జాబు చున్న కులపర్యతంబునుంబో లె జూపట్టి, (ప్రళయకాల సంహార నిటల: చ్చట 

చృటార్భట కఠోర కీలాభీ లాగ్ని సమాన [క్రూర కుటిల నిరీక్షణ దుర్నిరీకు. డె, 
యి 

భూ నభో మండలంబుల( (గింది మీ6ది దౌడల హ త్తించి, నభ్యోమండలంబునుం 

బోలె దుది మొద లెజుంగరాక, వికృతంబుగా వక్షంబు దెజచి, మందర మథన 

మథ్యమాన విషధరజనిత విష విషము జిహ్వాఖీలం బగు నాలుక నభంబు నాకుచు(, 
నాలనంహార కారణు3 డైన కాలుని భుజదండ మండిత కాల దండంబునుం 

బోలెడి దంష్ట్రలచేత జగత్త యంబును (మై -గెడువానిం బోలె నతిమాత్ర మహో 

కాయుం డె, పర్వ్యతంబులం దలంగ మీటుచు, నకగొండయుం బోలె నభోభాగ 
QQ 

భూభాగంబుల నాక్రమించి, యస్ప్వ్పుడు, 424 

కాలమునాటి మృత్యువు ముఖంబున( టోలెను విస్సులింగముల్ 

(గాల 6౫ దేవసంఘములు కంపమునొంద జగంబు లెల్ల నా 

హో* లుఠితారవం బెసంగ నభ గజంబును నాయుధంబుతో 

నాలుక 6 జుటి పటి సురనాథుని (మింగ మహాద్భుత తాక్ఫతికా. 425 

టు యు లాజరు 

1. నిరోధ (ప హూ); ని, లోకభావ (తం); ఆరోవ షభావ (వా) 2. ఈ రిత్త కాదకోదక (త) 8. ఉప్ప 

రంబునకు (తం. వా.) 4. లులితారవం (తం, వా. | 

[40] 
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ఆ. లోక మెల్ల నపుడు చీకాకు పడె. దమం 

బడర నుడుగణంబు లవని( బడియె 

*సోనవాన( గురినె సూర్యచం[ద్రాగ్నుల 

రళ్ము 2లుడిగె దిశలు కిరభస మయ్యె. 426 

వ. అప్పుడు. 427 

ఉ. కొంద(డు ఫీతి( గుంద(డు (పకంపిత మొంద(డు పెద్దనిద్దురం 

జెంద(డు దత్తజింపండు విశేషము “చెప్ప(డు వైష్షవీ జయా 

నందపరై క విద్యయు మనంబున. దాల్చ్బుచు నుండె గాని సం. 

క్రందను? డా నిశాచరుని గర్భములో హరిరక్షితాంగు( డై. 428 

వ. ఇట్లు కవచరూప శ్రీనారాయణ కృపాపాలితుం డై యోగబలంబున బలభేది 

యతని యుదరంబు వ(జ్రాయుధంబున భేదించి, మెరావణస సహితుం డై వెడలి, 

యతని కంధరంబు తెగనడువ వ(జంబు (ప్రయోగించిన, నతినిష్టరవేగంబున 
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మము 

ఏమి కారణమున నిం(దునితో( బలుకక 

సురలు వోయి? రట్టి సురగుణంబు 
లెందుచేత సుఖము. జెందిరి ? వ(జికిం 

జేటు గలుగు జెట్లు ? చెప్పు మయ్య ! 498 

అనిన శుకుం డిట్లనియె. వృ(త్రపరా(క్రమ చకితులై న నిఖిలదేవతలును, మహర్షి 

గణంబులును, మున్ను వృత వధార్థం బిం(ద్రునిం (వార్జించిన, నతండు (బహ్మా 

హత్య చేయ (జాలక, తొల్తియు విశ్వరూపునిం జంపిన పాపంబు ప్రియందును, 

భూమియందును, జలంబులందును, (ద్రునుంబులందును విభజించి పెట్టితి. ఇపుడీ 

హత్య యేరీతిం బాపుకొనువాండ? నా కశక్యంబు. అనిన మహర్లు లశ్వ మేధ 
ఇ 

యజ్ఞ ౦బు నసేయించి, యజ్ఞ పురుషుం డై న (శ్రీ నారాయణ దేవుని సంతుష్షునిం 
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నా గుణంబు లెల్ల భోగింప శేరీతి 

నరుగ నెంతవా(డ వనెడుదాని 

బిటు దిరిగి చూచి భీతిలి సిగుతో 
లు (ne ౧ 
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భూభాగ దిగ్భాగంబు లెల౦ దిరిగి,చొరం దెరువ లేక దీర నిరాతాటోప నిశ్ళ్వాస 
య యు యు 
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చే చనన ఆ వాండె, సర్వ దేవతా 
న 

ఏ విరియించు మారాండుని 

ంబు బు నొం దించి, సకల దివిజ యక్ష 
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హితు జగదీశ యజపతి నిషఫల్నప్రదు నంతరంగ సం 
ఖా లట 
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అంగారములు “నేయ న నాహుతి6ం గన నోపు బహు పాపకానన పావకుండు 

కంద క డిగ(మి.గి గట్టునం (దేసంగఈ గల్మషగరళ గంగాధరు౦డు 

ఘన గుహాంతరముల( గాలూన నియ్యని కలుష దు సర తమో గహవిభుండు 

సకల ముకీలోక సొ[మాజ్య సమధిక 
సాక 

సహజ భోగ భాగ్య సంగ హై 

శ 

కారకా (ప్రమేయ కంజాక్ష స ర్వెశ 

'శేశవాది నామ ]కీరనంబు. ప 48 
“టా న బట 

1. (గహావిధుండు (క) 2. కీర్తనుండు (క) 
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విమల భక్త్యు_దెక విభవ సందర్శనం బనుపమభ క్ష వర్ల నరతంబు 
“విబుధర్గ భానేక విజయ సంయు కంబు (గసామరేం(ద్ర మోక్ష(క్రమంబు 

(బహ్మహత్యానేక పాప ని_సరణంబు( గమనీయ సజ్జన కాంకీతంబు , 

నైన యీ యితిహాసంబు నధికభ క్రి 

వినిన6 జదివిన (వ్రాసిన ననుదినంబు 

నాయురారో గ్య భాగ్య భో గాభివృద్ది 

కర్మనాశము సుగతియు6 గలుగు ననఘ | 
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నావుడు యోగిం రద] నా మనం వీ వృ(తు వివరంబు నీచేత విన్న మొదలు . 

కడు నద్భుతంబున( గళవళం బందెడు గోరి రజ సమోగుణములందు 

వరించు సీ పాపవరికి నేరీతి మాధవ పదభకి మది వసించె ? 

ఇయ శ ఇ అ స సాక జ్జ ఇ జ సత్వ స్వభావు లై సమబుద్దు లె తపా నియమ (పయత్ను లై నిష్పచేత 

. నిర్మలాత్మకు ల నటి ధర్మపరుల 
అహ ర 

కమరులకు( బుణ్యమునులకు నంబుజాకు 

భూరి కె వల్యసంప్రా పీ మూల మెన 
Q.__ అట మ్. 

భక్తి వీనికి. బోలె నేర్చాటు గాదు. 

. 2ఉర్వర6 గల రెణువులకన్న దట్లమె కడు నొప్వు జీవసంఘములు గలవు ఏ జలు బో 
ఆ జీవములలోన నరయ ధర్మాయతమతి వసించినవారు మనుజజాతి 
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యా మనుష్యులలోన6 గామంబు లెడ (బాసి మోక్షొరు లగువారు మొదల నరిది 
మోక్షమార్గం బాత్మ్యమూలంబు గా నుండువారిలో మి రులు లేరు తబచు 

ము క్వ లై నట్టివారిలో యురి దల 

జాల దుర్గ భు డమిత (ప్రశాంతిపరు (డు 

పరమ సుజ్ఞాననిరతుండు భ(దకిగుణు (డు 

రమణ శ్రీవాసుదేవ పరాయణుండు. 

సకల లోకాపకారి దుస్పంగతుండు 

వృ(త్రు( డేక్రియ సుజ్ఞాన నిరతు( డయ్యె ? 
సమరమున¢ బౌరుషంబుచే నమరవిభుని 

నెట్టు మెప్పించే 2 దిని 7 నా కెజబు(6(గ6౬ జెపుమ. 

లుం. న మ ఎ TON | 

1. విబుధహర్షానేక (వా) వ, భూస్థ లి (తం. హ.) లీ. యశుడు (*) 

[౬] 

441 

442 
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భాగవతము Gr గ్ 

| చితకేతూపాఖ్యానము ఫి — 

. అని పరీకిన్నరేంద్రుండు ఉకయోగీంద్రు నడిగె. అని నూతుండు శౌనకాది 

మునులకుం జెప్పి, మటీయు ని ట్రనియె. అట్లు గజపుర వల్ల భుండు సం(ప్రశ్నంబు 

సేసిన బాదరాయణి హరిస్మరణ [శదాపరుం డె యి టనియె. తొలి కృష 
ఢి 6౬... గా ౧ Ea 

ద్ర్వైపాయన నారద దేవల మహర్షులు నా కెటింగించిన యితిహాసంబు గలదు. 

దాని నెజణింగించెద. సావధానుండ వై యాకర్టింపుము. అని.యిట్ల నియె.. 448 

అమితవిభూతి. జాల నమరాధిపుం బోలుచు కూర నేన చే 
శములకు భరయె (ప్రజలు సంతస మంద(గ సార్వభౌము( డై 

క్షమ దన కెల్ల కాలమును గామదుహంబుగ. జి(త్రకేతు నా 

మమున( (బసిద్ది కెక్కె గుణమండను( డంచిత కీర్తి కాము(డై. 444 

. మానిత తారుణ్య మదనతురంగులు కందర్పవిజయైక ఖడ్గ లతలు 

మదనస మోహన మం|శత్రాధిదేవతల్ పంచశిలీముఖు బందెక తె 

లసమా స్తు డఖిలంబు నడకించు బొమ్మలు నాత్మసంభవుని కట్టాయితములు 

పుం|డేక్షుకోదండు భూరి తేజంబులు శంబర విద్వేషి సాయక ములు 

. నాగం వొలుపారు నొక కోటి నళినముఖులు 

దనకు (6 బత్నులు గాంగ నత్యంతవిమల 

కీరివెభవ సన్మార్ల్గవర్తి యగుచు 
అవాలి షా fy —D 

జగతి( బాలింపుచుండె నా జనవిభుండు. 445 

. “కడిమి వేవేలు భార్యలు గలిగియుండ( 

బర(గ సంతతి యొకరుని( బడయలేక 

చిత్తమున. జొల6 బాయని చింత వొడమి 

బడల (జొచ్చెను వేసవి మడువువోలె. 446 

రూపము సత్రతాపము మరుత్సతిభోగము యౌవనంబు సం 

దీపిత చారువ ర నము దిగ్విజయంబును సత్యముం జగ 

ద్వ్యాపిత కీ రి యుకా సతులు వై భవముఖ్యము లెల్ల మాన్చ(గా 

నోపకయుండె నా నృపతి నొందిన సంతతిలేని దుఃఖము౯. 447 

. ఇట్లు సంతతి లేక యతిదుఃఖ మానసుండై న యా నరేంద్రుని మందిరంబున 

కంగిరసుం డను మహాముని వచ్చి, యతనిచేత నతిథిసత్కారంబులు వడసి, 
చుటు. 

1. కలిమి...గలిగియుండి (వా) 
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కుశలం బడిగి, రాజ్యంబు భవదధినంబు కదా! పృథివ్య పేజో వాయ్యాకాశ 

మహదహంకారంబు లనియెడి యేడింటిచేత రక్షింపంబడిన జీవుండునుం బోలె, 
సమాత్య జనపద దుర్గ (ద్రవిణసంచయ దండ మి(త్రంబులనేడి స పప్రకృతులచేత 

రక్షితుండ వె, (పకృతిపురుషులయందు భారంబు వెట్టి, రాజసుఖంబు అనుభ 

వింతువు కదా! మటియు దార .ప్రజామాత్య భృత్య మంత్రి పౌర జానపద 

భూపాలురు నీకు వశవర్తులు గదా! సర్వంబునుం గలిగి సార్యభౌముండ వై న 

నీ వదనంబు విన్న(దనంబు గలిగి యున్నయది. కతం బేమి? అనిన నా ముని 

(పవరునకు నతండు, మీ తపోబలంబున మీకు నెజుంగరానియదియుం గలదే? 

అని తలవంచి యూరకున్న, నతని యభ్నిపాయం బెణింగి, యా భగవంతుం 

డైన యంగిరసుండు దయాళుం డై, పుత్రకామేష్టి చేల్చి యజ్ఞ శేష మతని 

య(గమహిషి మైన కృతద్యుతి కిచ్చి, నీకుం బ్యుకుండు గలిగెడి. ఆతనివలన 

సుఖదుఃఖంబు లనుభవింపంగలవు. అని చెప్పి చనియె. ఆకృతద్యుతి యను దేవి 

గర్భంబు ధరియించి, నవమాసంబులు నిండినం గుమారునిం గనియె. ఆ కాలం 

బున రాజును, సమస్త భృత్యామాత్య జనంబులును బరమానందంబునుం బొందిరి. 

అపుడు చి(క్రకేతుండు కృతస్నానుం డై , సకల భూషణభూషితుం డై, సుతునకు 

జాతకర్మంబు నిర్వ ర్తించి,[బాహ్మణులకు నపరిమిత హిరణ్య రజత దానంబులును 

వస్రాభరణంబులును, (గామంబులును, గజంబులును, వాహనంబులును, చదేనువు 

లును( నాజేసి యర్చుదంబుల [ద్రవ్యంబును, 1దానంబునేసి,[ప్రాణిసముదయంబు 

నకుం బర్జన్యుండునుం బోలె ( దక్కినవారలకు నిష్టకామంబులు వర్షించి, పరమా 

నంద హృదయుం గ్ యుండె. *అంతం బుత్రమోహంబునం గృతద్యుతియందు 

బద్దానురాగుం డై మహీధవుండు వర్తింపుచుండం౦, దక్కినభార్యలు సంతాన 

సంతోషవికల లై, యీ మోహంబునకుం గారణంబు పుతుండ యని యీర్ష్యం 
జేసి దారుణచి_త్త లై, కుమారునకు విషం బిడిన, సుఖని(దితుండునుం బోలె 
బాలుడు మృతి. బొందె. అప్పుడు వేంగుటయు దాది బోధింపం జని, యా 

కుమారుని వికృతాకారంబు( జూచి, విస్మయ ళోక భయారయై పుడమిం బడి 

యా॥కందించె. అప్పుడు. 448 

తరల. పుడమి నిట్టక నిల్వునం బడి పొక్కుచుం గడు దీన యె 
యడణశు నేమియు లేని వాక్కుల నావు రంచు విలాపసమం 
దెడరు తోం భృశాతురోన్నతి నెడ్చినకా విని భీతితో 

గడుపు బి ట్టవియంగ భూపతికాంత (గ్రక్కున నేగుచుకా. 449 
మ” సర న స ONIN స న 

f “దేనూనా మర్చుదాని వద్ (మూలము 14-_లి5్) * కరు మారుండును మాతృ పితృ బంధు 

పనులకు సంతోషంబు సేయుచు దినదిన (ప్రవర్ధమాను౨డై 'పెరు(గుచుం డె (తం, వా.) . 
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ఆ, 

ఉ. 

(శ్రిమహాభాగవతము 

బాలు డొక్క-రుండు పరిణామశీలుండు 

వంశకర్త తపసి వరము వన 

బుట్లి మిన్ను కటుపొలిసియున్నట్లి యా 
లు (ag) ర 

కొడుకు జూచి తలి యడల జొచ్చె. 
ని. 

కుంకుమరాగ రమ్య కుచకుంభములకా గడు క జలంబుతో ( 

బంకిల మైన బాష్పముల( బాల్బడ మజ్జన మాచ రింపుచుళా 

కంకణపాణీి పల్ల వయు గంబున వక్షము మోదికొంచు నా 

పంకరుహాకి యేడ్చెం బరిభావిత పంచమ సుస్వరంబునకా. 

450 

451 

క. ఆ యౌా_ర్రరవమునకు భూ, నాయకు(డు భయంబు నొంది నయ ముడిగి సుతుం 

డాయ(గ వేగంబున. జని, పాయని మోహంబుతోడ బాలుని మీ(దన్. 

_'సగ్విణి. వ్రాలి యో పుత్ర! నీవార్త దంభోళి యై 

కూల(గా (వేయ కీ కొద్ది న న్నేటికి౯ 

జాలి నొందించె? నా జాడ యిం కెట్టిదో? 

తూలి మీ తల్లి కికా దుఃఖ మె ట్లాజునో? 

452 

498 

వ. అని తల మొల యెజుంగక పలవించుచు, భృత్యామాత్య బంధుజనంబులం గూడి 

యడలుచునున్న యా రాజు దుఃఖం బెటణింది, యంగిరసుండు నారదునితోడం 

గూడి చనుదెంచి, మృతుం డైన పుత్రుని పదతలంబున మృతుండునుం బోలి పడి 
యున్న యా రాజునుం గనుంగొని యి టనియె. 

అన్యాయము = OX 

నీకు వీ డెవ్వడు? నీవెవ్వనికి శోక సంతాస మందెదు సార్వభౌమ ! 

పుత్ర మిత్రాదులు పూర్వజన్మంబున నెవ్వని వారలో మెజు(గ(గలం? 

మొదల నదీవేగమున నాడ కాడకు సికతంబు గూడుచు( జెదరుచుండు 

నారీతీ( (బాణుల కతికాల గతిచేత( బుట్టుట సచ్చుట హస ంయగుచుండు 

+ గాన భూతములకు గలుగు భూతంబులు 

మమత తోడ విష్ణ మాయ జేసి 
దీని కడల నేల? ధృతి దూల(గానేల? 

బుది( దల(ప వలదె? భూత సృషి. 
కా లు 

454 

455 

మతియు నీవు, నేమను, దక్కిన వారలును (బ్రవర్తమానకాలంబు గలిగి, 

జన్మంబు నొంది మృత్యువువలన విరామంబు నొందంగలవార మై యిపుడ 
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లేకపోవుదుము. చావుపుట్టువులకు నిక్కువంబు లేదు. ఈశ్వరుండు దన మాయ 

చేత భూతజాలంబులవలనం భూతంబులం బుట్టించు. వాని నా భూతంబుల 

చేతనే రక్షించు. వాని నా భూతంబులచేత నపహారించు, స్యతం(త్రంబు లేని తన 

సృష్టిచేత బాలుండునుం బోలె నపేక్ష లేకయుండు. దేహి యైన పితృదేహంబు 

చెత దేహియైన పుత్రదేహంబు మాత్ళ దేహంబు వలనం గలుగుచుంఢు. ఆ (పకా 

రంబున వీజంబువలన వీజంబులు పుట్టుచునుండు . దెహికి నివి శాళశ్వతంబై జరుగుచు 

నుండు. పూర్వకాలంబున సామాన్యవిశేషంబులు సన్మాత్రం బైన వస్తువులం 

దెవిధంబునం గల్సింపబడియె, నా (పకారంబున "దేహంబునకు జీవునకు నన్యోన్య 

విభాగంబు పూర్వకాలంబున నజ్జాన కల్పితం బయ్యె. జన్మఫలంబులను జూచు 

చున్న వారికి దహన[కియల నగ్ని పెక్కురూపంబులం గానంబడు భంగి,నొక్కం 

డె న జీవుండు పెక్కుభంగుల వెలుంగుచుండు. ఇవి యన్నియు నాత్మజ్లానంబు 
QQ జు 

చాలక దేహి దేహేసంయోగంబున స్యప్నంబునందు భయావహం బైన (పయో 

జనంబు నడపుచుండి, మేలుకాంచి, యా స్వప్నార్గం బె న (పయోజనంబు తనది 
థి ౬ 

గాదని యెజుంగుభంగి, జీవుండే తా నని జ్ఞానగోచరుం డె నవా( చెటుంగు, 

కావున నన్నియును మనోమాగ(తంబని తెలిసి, మోహతమంబు వాసి,భగవంతుం 

డైన వాసుదేవునియందు(6 జి తంబు వెట్టి, నిర్మలాత్మకుండ వగుము ,అని టోధిం 

చినం జిత్రకేతుండు లేచి వారల కిట్ల నియె, 456 

. యతివేషములు పూని యతి గూఢగతి నిందు నేతెంచినట్టి మీ రెవ్వరయ్య? 
కడ6౧గి నకా బోలిన (గామ్యబుద్దుల నెల్ల టోధింప వచ్చిన పుణ్యమతులొ ? 

రమణ? గుమార నారద బుభు లంగిరో దేవలాసితు లను ధీరమణులొ ? 

వ్యాస వసిష్ట దూర్వాస మార్కండేయ గౌతమ శుక రామ కపిల మునులొ?. 

. యాజ్ఞ వల్కి-యు( దరణియు నారుణియును 

చ్యవన్ రోమళు లాసురి జాతు కర్ణ 

దత్త మెశ్రేయ వర భరద్వాజ బోధ్య 

పంచశిఖులొ 7 పరాశర (పభృతి మునులొ ? 457 

వీఠలలో నెవ్వరు? సుర, చారణ గంధర్వ సిద్ద సంఘంబులలో 

వారలొ? యీ సుజ్ఞానము, కారణ మై యెవరియందు( గలదు? తలంపకా. 

పొందుగ (గ్రామ్య పకత్యము(, బొంది మహాళోకతమము( బొందిన నాకుళా 

ముందట దివ్యజ్ఞానము(, జెందించిన వారి మిమ్ము జెప్పుడు తెలియక... 458 
మి య స మా కా కస ౨. 

శ. సంయోగంబు (హ. తం. వా.) 2. చత్యదేవ (హృ 
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వ. అనిన నంగిరనుం డి టనియె. పుత్రకాంషి వెన నికుం బు్యుతుం [బసాదించిన 
గా QQ 

యంగిరసుండ. ఇతండు, (బ్రహ్మప్పుతుం డైన నారదభగవంతుండు. దు స్తరం 
బెన పుతళో కంబున మగ్నుండ వెన నిను ననుగహించి, పరమజ్షానం బుస 
Q. యా 6౬. జః 

'దేశింప వచ్చితిమి. నీ దుఃఖం బెటింగి, పుత్రు నిచ్చితి మేని, పుత్రవంతు లెన 
Qe 

వారి తాసంబు నీచేత ననుభవింపంబడు. ఈ (పకారంబు లోకంబున సతులును, 

గృహంబులును, సంపదలుసు, శబ్లాదు అయిన విషయంబులును, రాజ్యు వె భవం 

బును, జంచలంబులు. మతియు రాజ్యంబును, భూమియు, బలంబును, ధనం 

బును, భృత్యామాత్య సుహృజ్జనంబులును, మొదలయినవి శోక మోహ భయ 

పీడలం జేయుచుండుం గాని సుఖంబుల నీ నేరవు. గంధర్వ నగరంబునుంటోతె, 

స్వప్న లజ్జ మనోరథంబునుం బోలె, నర్హంబు( బాసి కానంబడుచు,మనోభవంబు ' 

అయిన యరంబులంగూడి నె సార్ల ంబు లె కానంబడ నేరవ'. కర్కంబులచేత 
థి థి యు 

ధ్యానంబులు సేయుచుండు మనంబులు నానాకర్మంబు లగుచుండును. ఈ దేహి 

దేహంబు (ద్రవ్యజ్ఞాన [కియాత్మకంబై , దేహికి వివిధక్ష శ సంతాపంబులం జేయు 
భః Q__ యా 

చుండు. కావున నీరలంబె న మనంబుచేత నాత్మగతి వెదకి, ది కత (భాంతి 
శ యాం 

విడిచి, (ధువం బైన పదవి నొందు మనియె. అప్పుడు నారదుండి ట్లనియె. 

ఉపనిషద్లోప్యం బగు నే నిచ్చు మంత్రం బెవ్య?డేని సప్తరాత్రంబులు పఠియించు, 

నతండు సంకర్ష ణుం డైన భగవంతునిం జూచు. ఎవ్వని పాదమూలంబు సర్వా 

శయం బై యుండు, నట్టి (శ్రీమన్నారాయణుని పాదంబులు సేవించి యీ 

మోహంబు వదలి యతిశీ(ఘంబున నుత మపదంబు సొరుము. 

అధ్యాయము — ౨౦౬ 

ఇప్పుడి కుమారునకు, నీకుం (బయోజనంబు గలదేని చూడుము. అని 

నారదుం డా పుతుని క శేబరంబు( జూచి, యో జీవుండ ! సీక శుభం బయ్యుడు. 

మీ తల్లి దం(డ్రుల,బంధుజనులం జూచి,వీరల దుఃఖంబు లార్చి,క శేబరంబునందు. 

(బవేశించి, ఆయు శ్ళేషంబు ననుభవించి, పిత్రధీనం బైన రాజ్యాసనంబున( 

గూర్చుండుము. అనిన న బ్బాలుండి ట్రనియె. 460 

కర్మవశమున నెందు సుఖంబు లేక 
దేవ తిర్య జ యోనుల6 దిరుగు నాకు 

వెలయ 'నే జన్మమందునొ వీరు తల్లి 

దండ్రు లైనారు? చెప్పవే! తాపసేంద్ర | శి! 
వస టట. క క న 

1. ద్భిశికామానా వినార్థేన న దృశ్యం రత మనో భవాః (15.28. 
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తే. బాంధవ జ్ఞాతి సుతులును బగతు లాత్మ 

పరు లుడాసీన మధ్యస్థ వర్గ్షములును 

సరవి( గనుచుందు రొక్కొ_క్క_ జన్మమునను 
నెజయ( (బాణికి నొకవావి నిజము దలదె? 462 

తే, రత్నములు హేమములు ననురాగలీల 

నమ్మకంబుల నీవల నావ లైన 

భంగి నరులందు జీవుండు ప్రాపు డగుచు. 

నెలమి( దిరుగుచు నుండు దా నెందు జెడ(డు, 463 

౭ ఒక్కా. డై నిత్యు( డె, యెక్కడ (6 గడలేక సొరిది జన్మాదుల శూన్యు ( డగుచు 

సర్వంబునం దుండి సర్యంబు( దనయందు నుండంగ సర్వ్యాశయుం డనంగ 

సూక్యు మె సూల మె సూక్షాదికములకు సామ్య మె స్వ్యప్రకాశమున వెలిగి 
ఎ థు ర ర 

యఖిలంబు(6 జూచుచు నఖిల(పభావు( డై యఫ్ లంబు(6దనయం౦ందు నడ(6చికొనుచు 

తే, నాత్మ మాయాగుణంబుల నాతృ్మమయము 

గాంగ విశ్వంబు దనసృష్టి ఘనత జెంద( 

జేయుచుండును సర్వసంజీవనుండు 

రమణ విశ్వాత్ము( డైన నారాయణుందడు. 464 

క, 2పతు లెవ్వరు? సతు లెవ్వరు?, సుతు లెవ్వరు? మి(త శ|తు సుజన(పియ సం 

గతు లెన్వరు? సర్వాత్మక, గతుం డె గుణసాకి యెన ఘను. డొక్కనికికా. 
రా యా 

—: చితకేతుండు తప మాచరించి భగవత్పసాదంబు నొందుట :- 

వ. మజియు, సుఖదుఃఖంబులం బొందక, సర్వోదా సీనుం డె, పరమాత్మ య 

యుండు న స్పరమెశ్వర రూపుండ నైన నాకును, మీకు నెక్కడి సంబంధంబు? 

మీకు దుఃఖంబునకుం బనిలేదు.అని పలికి, యాజీవుండు వోయినం,జి(త్రకేతుండును, 

బంధువులు నతి విస్మిత చిత్తు లై, శోకంబులు విడిచి, మోహంబులం బాసి 

యమునా నదియందు న క్కుమారునకు ను త్రరకర్కంబులు నిర్వ ర్తించిరి. చిత్ర 

కేతుండు కిగాఢథసంకంబునం బడిన యేనుంగునుంటో లె గృ హోాంధకూపంబు వెడలి, 

కాళిందీనదికిం బోయి, యందు విధిపూర్వుకంబుగ (6 గృతస్నానుం డె మౌనంబు 

తోడ నారదునకు నమస్కరించిన, నతండు (ప్రసన్నుం డై, భగవన్మం(త్రంబు 

1. ఘటన నొంద (చ. త. జ. డ. బ.) 2. సతులెవ్వరు సుతులెవ్వరు పతులెవ్వరు మి(త శ్యతు 
బంధు ప్రియ సం (క. చ.ట. త.బ.) శీ. బాలహంతలైన రాజభామినులు (బాహ్మణ ముఖంబున 

నబ్బాలహత్య నివారణంబుగా నొక్కు (వతంబు సల్పుచుండి రనంతరంబ (చ. త. డ. బ.) 
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విధిపూర్వుకంగా నతనికి నుపదేశించి, యంగిరసుతోడం గూడి, (బహ్మలోకంబు 

నకుం జనియె, చ్నిత వేతుండును, నారదోప దేశ మార్గంబున నిరాహారుం డై, 

సమాధినియతుం డె, నారాయణరూభం బెన విద్య నారాధించి, స పరా 
QC Q లి 

(లాంతంబున న(పతిహతం బె న విద్యాధరాధిపత్యంబును, భాస్వ (ద్రత్న దివ్య 

విమానంబును, . నారాయణాన్నుగహంబున6 బొంది, మనోగమనంబున( 

1జరియింపుచుండ( గొన్ని దినంబులకు నొక్క-చోట, 466 

తార హార పటీర ధవళదేహామువాని రమణీయ నీలాంబరంబువాని 

మణికిరీట సుర న్మస్తకంబులవాని( గంకణ కేయూరచ*2కములవాని( 

గర్బ్చురమయ దీప్త కటిసూత్రములవాని( దరళ యజ్ఞోపవీతములవాని 

నతి సు[పసన్న వక్రా ౦బుజంబులవాని 6 దరుణ వివృత్త న్మేత్రములవాని 

సిధమంశలంబు సేవింప6 బుణ్య(ప 
ఢి (ఎ 

సిద్ది వెలసినట్టి యిద్రచరితు( 

బద్మలోచనునకు ( వాదపీఠం బైన 

ఘనుని( బన్నగేంద్రు6 గాంచె నత(డు, 467 

ం కన్నమా[త్ర నత (డు క ల్మషంబుల ( బాసి 

విమలచిత్తు( డగుచు విశదభక్రి 

నిట్టరోమములకు ( బట్టగు చానంద 

బాష్పనే(తు డగుచు (6 (బణుతి సేసె, 468 

సంతోషా[శుల చేత న, నంతుని( బరిషికు 6 జేసి యత(డు (ప్రమోదం 

బెంతయు నరికట్టిన నొక, కొంతయు6 బలుకంగలేక కొండొక వడికి౯.. 460 

. మది నొకయింత మాత్రము సమంబుగ( జేయుచు బాహ్యావ రనం 

గదిసిన యిందియంబుల నొకింతకు( దెచ్చి కమనంబు వాక్కునుం 

గుదురుగ6 [దోచి త త్వమున( గూర్చుచు “సా తత వి(గహంబు నా 

సదయు((బ్రశాంతు లోకగురు సన్నుతి. జేయ. దొడంగె నిమ్ములకా. 470 

. అజితుంయ వై భక్తులచే, విజితుండ వై నాడ విపుడు వేడుక వారుకా 
యా 

విజితులు నీచే( గోర్యూలు, భజియింపనివారు నిన్ను( బడయుటను హరీ! 471 
టట స న వ మ NN NT 

1. (తిజగంబుల6 జరించుచుండ (తం. వా.) “జగామ దేవదేవస్య శేషస్య చరణాంతికమ్.”” 

(మూ. 16.29) ఏ. కరము (వహ అం. వా.) లి. వచోవిలాసనముకా (క, చ. ట. జ. బం) 

4. కాశ్యత (వ. తం. వా.) 
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ఉం నీ విభవంబు లీ జగము నిండుట యుండుట నాశ మొందుటల్ 

సీ విమలాంసజాలములు నెమ్మి జగంబు సృజించువార లో 

చేవ! భవదుణాంబుధుల తీరము గానక యీశ! బుద్దితో 

వావిరి( జర్నో వేయుదురు వారికి వారలు దొడ్డవార లై. 472 

పరమాణువు మొదలుగ( గొని, పరమము తుది గాంగ మధ్య పరికీర్తనచే 

స్టిరు (డవు *షేతయీవిదు (డ వై, 2నరి సత్వా ద్యంత మధ్య సద్దు) వగతి వై. 478 

ఉర్వి మొదలగు నేడు నొండౌంటికంటె 

కిదశగు ణాధికమై యుండు దాని నండ 

ఓకే శమందు రజాండంబు కోటు లెవని 

యందు నణుమా(త్ర మగు! ననంఠతాఖ్యు6 డతడు. 4174 

మజియు నొకనొకచోట విషయతృష్టాపరు లైన నరపశువులు పరత _త్వంబ. 

వైన నిన్ను మాని, యెశ్వర్యకాము లై తక్కిన 'దేవతలం భజియించుదురు. 

వా రిచ్చు సంపదలు రాజకులంబునుం టోలె వారలం గూడి నాశంబునం బొందు 

చుండు. విషయకాము లై నను నిన్ను నేవించినవారు, వేంచిన విత్తనంబునుం 

బోలె, దేహాంతరోత్స త్తి వొందకుండుదురు. *(నిర్గణుండ వైజ్ఞానవిజ్ఞానరూపంబు 

నొందియున్న నిన్ను గుణసమేతుని(గా నజ్ఞానులు భావించుదురుఎనీ భజనం బే 

రూపున నైన మోక్షంబు (పసాదించు, జితమతి వైన పీవ్ర భాగ వతధర్మం బే 

(పకారంబున నిర్ణ యించితి, వా (పకారంబున సర్యోత్క్య్బృష్టుండ వైన నిన్ను 

సనత్కుమారాదులు మోక్షంబుకొజకు సేవింపుచున్నారు. ఈ భాగవతధర్మంబు 

నందు జ్ఞానహీనుం డొకండును లే(డు. అన్య కామ్యధర్మంబులందు విషమబుద్ది 

చేత నేను, నాకు, నీకు, నని *వచియింపుచున్నవా( డధర్మనిరతుం డై 
క్ష్షయింపుచుండు. స్థావర జంగమ (ప్రాణిసమూహంబునందు సమం బైన భాగవత 

ధర్మంబుల వర్తింపుచున్న మనుజునికి భ వద్దర్శనంబు వలన6 బాపంబు క్షయిం 

చుట యేమి చిత్రంబు? ఇపుడు భవత్సాదావలోకనంబున నిరసాశయమలుండ 

నైతి =, మూడుండ నె న నాకు బూర్వుకాలంబున నారదుం డను(గహించి, భగవ 

ద్దర్మంబు దయ నేనె. అది నేండు నాకు. వరదుండ వై న నీ కతంబున దృష్టం 

బయ, ఖద్య|ోతంబులచేత సూర్యుండు గోచరుండు గాన్ మాడ్కి-, జగ దాత్మకుండ 

వై ననీ మహ _త్త్వంబు మనుజులచెత నాచరింప (బడి, ప్రసిద్దం దె నది కాదు. 
న. 

1. . (గుణహదండవు (వ) ౨. సరసత్త్వాద్యంత మధ్య సర్వనుగతివై(హ) సరి... మధ్య నద్భళ 
గతు(డచె (వా) లీ. దళగుణారికం మయు; గండు దాననంద (వహ) 4. నాశమొందెడు నాయంశ 

కోటు తెన్న (హృ ఈ తా. ప. ప్రతులరో లేదు. ర్. రచియింపబడుచున్న (ట.త.) 

క్. 
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em 

ల్ 

(శ్రమహాి భాగవతము 

ఉత్స తి సితి లయకారు(డ వె భగవంతుండ వెన నీకు నమస్కరించెద. అని అణతి (9 వూ యు 

మతియును. 475 

అరయ (బహ్మాదు లెవ్వని ననునయించి 
భక్తియు కుల మనము న. (బ స్తుతింతు 

రవని యెవ్వని తలమీ(ద నావగింజ. 

టోలు నా వేయిశిరముల భోగి. గాలు, 478 

ఈ విధమున వినుతింప(గ, నా విద్యాధరుల భర్త కనియె ననంతుం 

డో విమలబుద్ది ! నీదగు, ధీ విభవంబునకు మెచ్చితిం బియమారన్. 477 

అరయ నారదుండు నంగిరసుండును 

తత్త్వ మొస(గినారు దానికతన 

నన్ను6 జూడ. గలిగె నాభ క్రి మది ( గలి 

నాపథంబు నీకు నమ్మం గలిగె. 478 

పూని నా రూపంబు భూతజాలంబులు భూతభావను( డని పొందుపడ (గ 

(బహ్మంటబు మజశియు శబ్ల (బహ్మమును శాశ్వతం టిన తనువులు దగిలె నాకు 

నఖిల లోకంబులు ననుగతం బె యుండు లోకంబు నాయందు జోక(జెందు 

నుభయంబు నాయందు నభిగతం బై యుండు కనభిలిననుగుదు నయ్యుభయమందు 

. వెలయ నిిదించువా. డాత్మ విశ్వ మెల్ల ( 

జూచి మేల్కాంచి తానొక్క చోటువాని 

గా వివేకించుమాడ్కి సీ *జీవ( డీశు 

మాయ దిగనాడి పరమ ధర్మంబు దెలియు. 479 

నిద్ర వోవు వేళ నిరతు(డై దేహి తా 

నెట్ట గుణముచేత నింద్రియముల. 

గడచినటి సుఖము6 గను నటి (బహ్మంబు( 
(౫) రు 

కడిమిమెజయ నన్నుగా నెబుంగు. 480 

స్వప్నమందు నెట్లు సంచార మొనరించు 
మేలుకాంచి దృష “మెల నెటు(గు 

లు ౧ 

నుభయ మెజు(గు నట్టి యు తృ మజ్జానంబు 
తత్వ మటి దెన తల(పు నను. 481 

అవి రు అలా 

స న 12 ఫయమన (కవ) 2 భూతపావనుండని (హ) 8. నది లినమయ్యె (హ) 4. జీవితేశ 
(తం. వా.) బీ వదేళ (వా) 5. మోలి (తం. వా.) 
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అరయంగ నెవ్వని కలవి గానట్టి యీ సలలిత మానుషజాతి. బుట్టి 
యాత్మత_త్త్వజ్ఞాన హతు6 డై నవానికి( గలుగునే? యందు సుఖం జొకింత 

వెలయ. (_బవ్ఫ త్తి నివృత్తి 'మార్గంబుల సుఖమును దుఃఖంబు సొరిది దెలిసి 

పనిచెడి సంకల్ప ఫలమూలమున( బాణీ కడు సుఖదుఃఖ మోక్షములకొఅకు 

దంపతి (కియామతంబు దగిలి వర్తింతురు 

దాన మోక్ష మేల దక్కి యుండు? 

నఖిల దుఃఖహేతు వై న యీ కర్మంబు 

నెజింగి నన్ను. 1దల(ప రిచ్చలోన, 482 ళా 

మజియు విజ్ఞానాభినూను లైన మనుష్యులకు నతిసూక్యు3 బైన *యాత్య్మ 

గతిని సాన త్రయ విలక్షణం బైన చతుర్దాంశంబు నెణింగి మైహికాముష్మిక 

వషయంబులచేతను, వివేక బలంబుచేతను, నిర్ము కుం డె, జాన విజ్ఞాన సంత పుం 

డన పురుషుండు నా భ కుం డగు. ఈ పధంబు గలవారలు, యోగ నై పుణ 

బుద్ది గలవారలు నె స్వార్లం బెన యాత్మచేతం బర మాత్మను దెలియు 
థి యా 

చుందురు. నీవు న్ క్రమంబున మదృకి (శద్దాపరుండ వై విజ్ఞానసంపన్నం 

బె న వాక్కులచేత నన్ను సోత్రంబు చేసి ముకుండ వె తివి. అని, యా శేష 
QQ అ ద pan 

భగవంతుండు విద్యాధరపతి యైన చిితకేతుం బలికి, యతని కదృళ్యుం డై ల 
అధ్యాయము - ౧౮ 

పోయె. ఏదిక్కున సర్వాత్మకుం డైన యసంతుం డంతర్జానంబు సొందె, నా 

దిక్కునకు విద్యాధరభ ర్త నమస్కరించి, గగనచరుండై చని, లక్షల సంఖ్య 

లైన దివ్యవర్ష ౦బు లవ్యాహత బలేంద్రియుం డై డె, పరమ యోగి పురుషులును 

దివ్యము నీంద్ర సిద్ద చారణ గంధర్వులును, కవినుతి సేయం గుల శైల (దోణు 

లను, రమ్య (ప్రదేశంబులను, సకల సిద్ద (ప్రదేశంబులను, వినోదింపుచు, శ్రి 

నారాయణ ద త్తం బగు దివ్యవిమానంబునందు జరియింప్పచు నుండె. 483 

ఆడించుకా హరి దివ్యనాటక గుణవ్యాపార నృత్యంబులం 

కూడించుం జలజాత న్నేత విరుద (ప్రఖ్యాత గీతంబులం 

గూడించుకా సతతంబు జిహ్యల తుదికా గోవింద నామావళుల్ 

కీడం గిన్నర యక్షకామినులచే. గృష్జార్పిత స్వాంతు( డె. 484 

లు న. లం తంల వ శ శ శ. 

స “కుర్వాతే దంపతీ (క్రయాః” (16-60) 1. వదల రిచ్చలోన (చ. బ.) * “ఆత్మ నళ్ళ 

గతిం సూక్షాం సై సౌన[(తయ విలక్ష ణామ్” (తురియామ్ ) 16-61. ఆత్మగతి నిజస్థాన _తయలక్షణ: 
క్ట థి | 

బున జతురాంశంబు నెజీ౨గి (తం. వా.) 2. యోగిం[డ పురమలున (వా) స్ వినుతి సే యంగల 

కేల దోణులను (హృ కులదోణాది * లంబు లను (తం. వా.); “కృలాచ లేం_ద (దోణిషు” (178) 
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తే, 

em 

శ్రీమహాభాగవతము 

. వాసించు నాత్మలో వైష్టవజ్ఞానంబు నాశించు భాగవతార్చనంబు 

భూషించు నే (పొద్దు. బుందరీకాతుని భాషించు హరికథా(పౌఢి మెజసి 

ఘోషించు హరినామ గుణనికాయంబులు పోషించు పరత _త్త్వటోధ మరసి 

సేవించు (శ్రీకృష్ణ సేవకనికరంబు సుఖమున( జేయు నీకనకు బలులు 

పొడు బాడించు వై కుంఠభర నటన 

రూపవర్తన గుణనామ దీపితోరు 

గీత జాత ప్రబంధ సంగీత విధుల. 

గేళవ్నపీతిగా. జ్నితకేతు6 డెప్పుడు. 485 

విద్యాధరాధిపతి యగు చి తకేతుం డీశ్వరధికారంబున గౌరిచ కాప మొందుట. 

=, హరి6 గీ రింపుచు నలనల మదిలో నబాతు సేవింపుచుం 
అయ ౧౧ ౧ జు శ 

బరమానందము నొందుచుకా జగములకా (బిఖ్యాతి వర్తింపుచుకా 

రాజోప పమమూ రి యక్షగణముల్ సొంపార విద్యాధరా 

ల్ గౌెల్వంగ6 వాడలా సితగిరి [ప్రాతంబున న్నేగుచుకా, 486 

ఆ విద్యాధరభ ర్త గాంచె హార సీహారామృతాహాసముకా 

(శ్రీవిభ్రాజితముకా నిరస్త గిరిజానేవాగతాయాసముకా 

'దేవానీకవికాసముకా శుభ మహాదేవాం[ఘి సంవాసముకా 

భూ విఖ్యాత విలాసము (ద్రిభువనీభూతంబు( గె లాసముకా. 487 

ఆ రజత భూధరంబున, నీరేజభవామరాది నికరము గొల్వకా 

పేరోలగమున నుండిన, గొరీయుతు( డై న హరుని గనియె నరేంధద్రా! 488 

. 1+తన నిజరూప మింతం తని తెలియక వాదంబు 2నేనెడి వేదరవము 

గరుణావలోకనా కొంకితు లై యున్న (బహ్మాది సనక కొన స(పణుతి రవము 

సార శివానంద సల్లాపముల 4 నొప్పు (పమధగకణాళి యార్భటర వంబు 

డమరు మృదం గాది ఢమఢమ ధ్వనితోడి పటు భృంగి నాట్య విస్పార రవము 

. మానుగా 6 జామరలు వీచు మాతృకాది 

కామినీజన మహిత కంకణ రవంబు 

మెండు జెలంగంగ (6 గన్నులపండు వయ్య © 

గొండరా చూలి పెనిమిటి నిండు కొలు. 489 

1. నీక్షంపుచుకా (త) 1 “తనదగు' అనుట యచితము 2. సేసెడు (తం.) 8. సం(ప్రణుతి 
రవము (తం. వా -) 
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వ, 

em 

os అ ళ్ 8 ఇట్లు (బహ్మాది సురనికర నేవితుం డై యూరు పీఠంబున నున్న భవాని(గౌ(గిటం 
జేర్చికొని, యొ డ్లోలగంబున నున్న పర మేశ్వరుం జూచి, చిత్రకేతుండు పరపక 
నగి య దేవి వినుచుండ ని ట్లనియె. 490 

కొమ రొప్పంగా లోకగురుండును గడలేని ధర్మస్వరూపంబు( దాన యగుచు 
జడలు ధరియించియు సరిలేని తపమున6 బొడ వైన యా యోగిపుంగవులును 

(బహ్మవాదులు6 గొల్వ భాసిల్లు కొల్వులో మిథునరూపంబున మెల(త తోడ? 

బాకృతుండును బోలె బద్గానురాగు6 డె లాలితుం డయ్యె నిర్ల జత నిట 
@ ౦ రాజ 

నద శ ne కీ వ గ్ నక టి! (ప కృతిపురుషు (6 జైన. దా నెకౌాంత 

ముందు సతులతోడ నలరు గాని 
యిట్లు ధర్మసభల నింతులతో( గూడి 

పరిఢవింప6 దగదు (భాంతి నొంది. 491 

అన విని సర్వేశ్వరు. డా, తని నేమియు ననక నవ్వె6 ద త్స్పభవారుం 

గనుంగొని యూరక యుండిరి, మనుజేశ్వర! యీజ ధైర్యమహి మెట్టిదియో! 

ఇట్లు తన పూర్వకర్మవిళేషంబున నిందియజయుండ నని పుట్టిన యహంకారం 
బున జగద్గురువు బెక్కు (ప్రల్లదంబు లాడుచున్న చిత్రకేతుం జూచి, భవాని 
యి ట్రనియె. 498 

మముటబో (టి లజ్జ లుడిగిన, కుమతులకుం గ_్హ యగుచుం గోపింపంగా 

న మితాజ్ఞా నిపుణు డగు, శమనుండా? నే(డు ఏ వీ(డు జగముల కెల్ల కా. 494 

భృగు నారద కపిలాదులు, నిగమాంతజ్ఞులును యోగనిర్జయ నీపుణుల్ 

(తిగుణాతీతు మహేశ్వరు, నగ రెన్నండు వారు ధర్మనయ మెటు(గరొకో?495 

ఎవ్వని పదపద్మ మిం(దాది విబుధుల చూడ్యాగ సంకుల సశ చూచు 

నెవ్వని త త్వం బ దెనయంగ (బ్రహ్మాది యోగి మానసపంక్రి నోలలాడు 

నెవ్వని రూపంబు నేర్చాటు గానక వేదంబు లందంద వాద మడుచు 

నెవ్వని కారుణ్య మీ లోకముల నెల్ల దనిపి యెంతయు ధన్యతమము( జేయు 

నట్టి సర్వేకు పాపసంహారు. ధీరు 
వాతం ణకు శాశ్వతె శ్వర్యు నాత్మసంసారు నీశు 

నెగ్గు వల్కి_న పాపాత్కు( డెల్ల భంగి 

దండనార్హుండు గా కెట్లు తల6గం గలండు?. 496 
య య బబ జ బబ బబ యఖ స వె మ్ ము 

1. నిరజతోడ (హృ 2. సీమనతులత తోడ జెలగుగాక (క. చ. ట.డ. ద. బ.) తీ. వలదు 
ME / 

(హృ లేండు (తం. వా.) 
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తే, 

శ్రీమహా భాగవతము 

నిఖిల లోకొ(శ్రయంబు సన్నిహిత సుఖము 

సకల భ ద్రైక మూలంబు సాధుసేవ్య 

మెన కంశాకు పాదపద్యార్చనంబు 
QQ 

ననుచరింపంగ ఇలు(డు వీ( డర్లు డగునె? 497 

కావున నోరి దురాత్మక ! యీ పాపంబునం దాపస్వరూపం బైన రాక్షస 

యోనిం బుట్టుము.ఆని శపియించి,యింతనుండి మహాత్ములకు నవజ్ఞి సేయకుము, 

అని పల్కిన6, జిత్రకేతుండు విమానంబు డిగివచ్చి, యదేవికిం దండ ప్రణామంబు 
ON (టు 

లాచరించి, కరకమలంబులు దోయిలించి, యిట్లనియె. ఓ జగన్మాత! భవ 

చ్భాపవాక్యంబు లట్ల కై కొంటి. ప్రాచీన కర్మంబులం (బాప్తం బైన సంసార 

చ|కంబుచేత నజ్ఞాన మోహితు లై తిరుగుచున్న జంతువులకు సుఖదుఃఖంబులు 

నె జంబు లె (ప్రవ రిలుచుండు. ఇందులకు(6 బరతం(తు లె నవా రాత్మ సుఖ 
యా న్ aD ౧7) QQ 

దుఃఖంబులకు నెవ్వరు కర్తలు? ఈ గుణంబుల నిమిత్త మై శాపాను(గహం 

బులును, స్వర్షనరకంబులును, సుఖదుఃఖంబులును, సమంబులు. భగవంతుం 

డొక్కండు దనమాయచేత జగంబులు సృజియింపుచుండు. వారివారికి “బద్దాను 

రాగంబులు గలుగ జేయుచు, దాను వానికి లోనుగాక 2నిష్క-ళుం డె 

యుండు. ఈ విధంబున6 బుట్టుచున్న నరునకుం బత్నీ బంధు శతు మి(త్రోదా 

సీనంబు లెక్కో_డివి? వారివారి కర్మవళశంబునం బరమేశ్వరుండు కల్పించు చుండు. 

సర్వసముం డె యుండు న ప్పరమేశ్వరునకు సుఖదుఃఖంబులచేత రాగంబు 

లేదు. రాగానుబంధం ఖైన రోషంబును లేదు. అతని మాయాగుణ విసర్గంబు 

జంతువులకు సుఖదుఃఖంబులను, బంధమోకంబులం గల్సించుచుండు., కావున 

నీకు నమస్క_రింపుచున్న నన్ను నన్నుగహింపుము. శాపభయ శంకితుండం గాను. 

జగన్మాత వైన నిన్ను( బలికిన దోషంబునకు శంకింపుచున్న వాండ. అని దండ 

(పణామంబు లాచరించి, పార్వతీపర మే శ్యరులం (బసన్నులం జేసి, తన విమానం 

బెక్కి చనియె. అప్పుడు సర మేశ్వరుండు (బహ్మాది దేవర్షి దైత్య దానవ (ప్రమథ 

గణంబులు వినుచుండ ( బార్వతికి ని ట్లనియె. నికు నిప్పుడు దృష్టం బయం 

గదా నారాయణ దాస దొసానుచరుల నిస్పృహభావంబు ! హరితుల్యార్హ 

దర్శను లె నిస్పృహు లైన భాగవతులకు స్వర్షాపవర్ష నరక భేదభావంబులు 
॥ గా వ్ ౧ "ఓ 

లెవు. [ప్రాణులకు దేహ సంయోగంబువలన నారాయణలీలంజేసి యుండి 

ద్వంద్యాది సుఖదుఃఖంబు లాత్మయందు నజ్ఞానంబునం భేదంబు సేయంబడియె. 
om nr = 

యుండు (హస; నిష్క_ళంకుండై యుండు (తం) మూ. “నిష్క్రళః” (18-22) 
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ఇట్టి విపర్యయంబులు భగవంతుం డె న వాసుదేవుని భ కి గలవారిం జెందవు. 

మజశియును, 498 

నేను. గుమార నారదులు నీరజగర్భుండు దేవసంఘముల్ 
మానిత యోగివర్య ముని"మండలి మున్నగు వార మెల్ల నా 

దానవ ఏద్విదండ +7 జనితంబుల మయుC దదీయ తత్త్వ్వముం 

గాన(గనేర మీశ ఘనగర్వమునం దలపోసి చూచుచుకా. 499 

అతనికిని( (బ్రియు( డ(ప్రియు(, డేతెజంగున లే(డు నిల మెల్లను దా నై 

భూతముల కాత్మ యగుటయు, భూత(పియు( డొక్క డాదిపురుషుండు తన్వీ ! 

అరయయC( జిత కేతు( డతిశాంతు 6 డతితోక 

సము(డు విష్ణుభక్తి సంగతుండు 

నితని నేమిచెప్ప ? నీశుండ నగు నేను 

నువిద యచ్యుత్మప్రియుండ6 జుమ్మి ! . 501 

కావున భగవద్భ కుల, భావమునకు విస్మయంబు పనిలేదు మహో 

దీవిభవ శాంతచి తులు, పావన పరతత్త్వ నిపుణ భవ్యులు వారల్. 502 

వ. అనిన విని యదినందన విస్మయంబు మాని, శాంతచి త్ర యయ. అట్లు పరమ. 

భాగవతుం డెన చిత్ర కేతుం డ దేవికిం (బతిశాపం బియ్య సమర్హుం డయును, 
వూ యట డా 

మరల శపింపక యతి ₹ాంతరూఫంబునం ద చ్చాపంబు శిరంబున. ధరియించె. 

ఇట్లు సాధులక్షణ౦బులు నారాయణసరాయణు లై న వారలకుంగాక యొరులకుం 

గలుగనేర్చునే ? ఇపుడు శాపహతుం డైన చిత్రకేతుండు త్వష్ట నేయు యజ్ఞం. 
బున దకిణాగ్నియందు దానవయోనిం బుట్టి, నృతాసురుం డన విభ్యాతుం డె 

భగవద్ జ్ఞానపరిణతుం డయ్యె. కావున, 503 

నరనాథ + యీ వృ(తునకు రాక్ష్షసాకృతి గలిగిన యీ పూర్ణకారణంబు 

చిరపుణ్యు( డై నట్టి చిత్రకేతు మహానుభావంబు భక్తితో. బరంగ విన్న. 
జదివిన వారికి సకల దుష్కర్మముల్ శిథిలంబు లగుచును జెదరిపోవు 

సకల _వెభవములు సమకూరు( దమయంత తొల్కాడు కోర్కులతోడ.6 గూడి 

నిర్మలాత్కు లగుచు నిత్య సత్య జాన 

నిరతు లగుచు విగత దురితు లగుచు 

బంధు మిత్ర పుత్ర పౌ(తాదులను గూడి 

యనుభవింపుచుందు రధిక ఫలము. 504 
న న NTT 

1. మండల మిట్లగు (హృ Tf జనితాత్ము లమయ్యు (కొన్ని ( (వా. (ప. ప) 2. సుఖము (తం.వా.) 
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అధ్మాంయయము = ౧౮ 

—: నవిత్యవంకొది (పవచనకథ ; 

సీ, వినవయ్య! నరనాథ! విశదంబుగా. ద్వషు వంశంబు సెప్పితి వాని వెనుక 
లు 

వ బ్బ య స స మ జ జ ఘు. ~ 

*సవితృండు పృశ్నియు సావితి వ్యాహృతి యను భార్యలందు నింపారు వేడ్డ 

నగ్నిహో(తంబుల నరయంగ.6 బశు సోమ పంచ యజ్ఞంబుల ( బర6(6గ(6 గనిమె 

భగుండు సిద్దిక యను భార్యకు “మహిమాను( (బ్రభువును విభుని. దా బడనె 
మువుర( 

= దనయ నొకతె.( గాంచె. ద దనంతరమున నా 

తరళనే(త స ద్ర్వతై క ధామ 

పుణ్యశీల సుగుణపూరిత చారిత్ర 

యఖిలతోక పూజ్య యాశిషాఖ్య. 505 

మణియు ధాతకు. 1 (గల కుహూ సినీవాలీ రా కొనుమతు లనియెడు నలువురు 

భార్యలలో 6 గుహూ దేవి సాయ మను సుతుని6 గాంచె. సినీవాలి దర్శాఖ్యుని. 

బడనె. రాక (పాతరాఖ్యుని ( గాంచె. అనుమతి పూర్ణి మాఖ్యుని ( గనె. విధాత 

క్రియ యను భార్యయందు నగ్ని పురీష్యాదులం గనియె. వరుణునకు జర్షణి 

యను భార్యయందు బూర్వకాలంబున (బ్రహ్మపుత్రుం డెన భృగువును, 

వల్మీకంబునం జనించిన వాల్మీకియు నుదయించిరి. మి(త్రావరుణులకు నూర్వశి 
సన్నిధియందు రేతఉదమం జై న,నదియు6 గుంభంబునం (బవేశింపంజేయ, నందు 

నగ స్త్యుండును, వసిష్టుండును జనియించిరి. (పత్యేకంబ మి(తునకు రేవతియందు 

నుత్సర్లసంభవు అన యరిషయు,పిప్సలుండు ననువారలు జనియించిరి.శ(క్రునకు 
"త యి (sn) 

ఫౌలోమియందు జయంత, బుషభ, విదుమ లన ముగ్గురు పుట్టిరి. వామనుం 

డైన యురు(క్రమచదేవునకు( గీరి యను భార్యయందు బృహ న్హోకుండు వునైై. 

ఆ బృహచ్చ్లోకునకు సౌభగాదులు పుటిరి.మటణియు మహానుభావుం డెన కశ్యప 
య (on) Qa 

ప్రజాపతికి నదితియందు (శ్రీనారాయణుం డవతరించిన (ప్రకారంబు వెనుక 
వివరించెద.దితినుతు లెన దై తేయల వంశంబు నెప్పెద. ఆ దె తేయవంశమం 

Qe QQ. Qe 

న్. 

*“పృశ్నిసు పత్నీ సవితుః సావిత్రీం వ్యాహృతి [త్రయం అగ్నిహో(తం పశుం సోమ చాతుర్మా 

స్యాకా మహామఖాన్.” (18-1) 1. మహిమానుభావుల విభవుల( దాబడ సె (హ. తం. వా); మహి 

మాను (పభవ విభవ (ట) “మహిమానం విభుం (వభుమొ అని మూలము (18-2). మూలము నను 

సరించియ టి పాఠమును బట్టియు పూర్వపాఠము సవరింప( బడినది. 2. సద్యత స్వధామ (తం.వా.) 

f తా. ప. (ప్రతులలో లేదు. 



షష్ట స్కంధము 645 

దై నను (పహోద బలులు పరమభాగ వతు లై, దైత్య దానవ వందితులై వెలసిరి. 

' దితి కొడుకులు హిరణ్యకశిపు, హిరక్యాకు లన (బసిద్ది నొందిరి. అందు హిరణ్య 

కశిపునకు జంభాసుర తనయ యెన ద తకు(|బ్రహోద, అనుహోద, సంహాద,హోదు 
అను నలుగురు కొడుకులును,సింహిక యను కన్యకయుం జన్మించిరి.ఆ సింహికకు 

రాహువు జనియించె. ఆ రాహువు శిరం బమృతపానంబు సేయ హరి దన 

చకంబునం (ద్రుంచె. సంహోదునకు గతి యను భార్యయందు పంచజనుండు 

వుళకు. హాదునకు దమని యను భార్యయందు వాతాపీల్వలులు పుట్టిరి. వారల 

నగ న్యుండు భకించె. ఆనుహోదునకు నూర్మి యను భార్యయందు జాష్కల, 

మహిమలు గలిగిరి. ప్రహాదునకు దేవి యను భార్యయందు విరోచనుండు పుష్టె. 

అతనికి బలి జన్మించె. ఆ బలికి నశన యను భార్యయందు బాణుండు జ్యేష్లం 

డుగా నూర్గురు కొడుకులు వుట్టిరి. ఆ బలి(పభావంబు వెనుక వివరించెద. 

బాకాసురుండు పరమేశ్వరు నారాధించి, ప్రమథగణంబులకు ముఖ్యుం డయ్యె. 

మజియు నా దితిసంతానంబు లగు మరుత్తు లేకోన పంచాశ తృంఖ్యగలవార 
లందజు ననపత్యు లై యిం(దుతో (గూడి, దేవత్వంబు నొందిరి. అనిన విని 

పరీకిన్నరేం[ద్రుండు శుకయోగీం(ద్రున కి ట్ల నియె. 506 

ఏమి కారణమున నింద్రున కీ మరు. 

1చ్చుయము లా పు లగుచు శాంతి నొంది? 

రరయ.6 ద తృమాను లగుచు వ ర్తించిరి ? 

దిని వినగవలయు( దెలుపవయ్య! 9007 

అనిన శుకుం డి ట్ల నియె. 08 

నరనాథ! విను తన నందను లందజు నమరేం(ద్రుచే హతు లగుచునుండ 

గోప కోకంబుల 6 (గుళ్ళుచు( దనలోన మండుచు దితి చాల మజు6ంగందొడ6గె 

భాతృిహంతకు నతిపాతకు నిం|దునిం జంపక నా కిల సొంపుగలు(గు? 

వీని భస్మము చేయువాని( గా నొక సుతు బడసెద నని చాల భర్ర( గోరి 

ప్రియము సేయ. దొడ( బెక్కు భావంబుల 

భాషణముల నధిక పోషణముల 

భక్రియు క్రి చెత( బరి చర్య గతిచేత 

నుతులచేత నతుల రతులచేత. 509 

న ఎ స 

1. చయము లా పమగుచు కాంతినాంది యరయః' దత్సమాన మగుచు వ ర్రించెను (తం) 

౨. ఘాతుకు (వా 
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కలికి కటాక్ష వీక్షణ వికారములకా హృదయానురాగ సం 

కలిత విశేష వా జ్మధుర గర్జ్దనలకా లలితాననేందుమం 

డల పరిశో భితామృత విడందిత సస్మిత సుపసన్నతా 

ఫల రుచిర (పదానముల భామిని భర్తమనంబు లోంగొనెకా, 510 

ఆఖిల మెజింగిన కళ్యపు నంతవాని 

హితవు తలకెక్కు రతుల సంగతుల చేత 

నవశు( గావించె (వేల్మిడి నబ్దవదన 

పతుల [భమియింపనేరని సతులు గల౮? Dil 

ఏీతల6 పెజు6గక నిలిచిన, భూతంబుల( జూచి ధాత పురుషుల మనముల్ 

5 ప్రీతి గొలుపంగ యువతీ, (వాతంబు సృజించె బతులు వారల కరుదే? $12 

ఇట్లు నిజసతిచేత నుపలాలితుం డైన కశ్యప్యప్రజాపతి, యా సతికిం బరమ్మపీతుం 

డై యి ట్రనియె. ఓ తన్వి! నీకు (బ్రసన్నుండనై తి, వరంబు గోరుము. ఇచ్చెద. 

నాథుండు (పసన్నుం డైన స్రీలకుం గోరిక సంభవించుట కేమి గొజంత? 

సతికిం బతియె దై వంబు, సర్వభూత ంబుల మానసంబులకు వాసు దేవుండె భర్త. 

నామ రూప కల్చితు లైన సకల దేవతామూ రులచేతం, బురుపుల చేతను భర 

రూపధరుం డై న భగవంతుండు నేవింప(బడుచుండు. విశేషించి న్త్రీలచేతం 

బతిరూపంబున భజియింస(బడుచుండు. కావున బతి(వత లైన సుందరులు 

(శేయస్కామ లె యేకచి త్తంబున నాత్మేశ్వరుం డైన య స్పరమే శ్వరుని 

భ_ర్హృభావంబున చేవింపుచుండుదురు. ఏనును నీ కీ భావంబున వరదుండ నై తి. 

దుశ్శీల లైన వనితలకుం బౌందరాని వరంబు నీ కిచ్చెద. వేండుము. అనిన 

కశ్యపునకు దితి యి ట్లనియె, 518 

. వరము గోర నాకు వరదుండ వేనియు 

నిందు (దుంచునట్లి యిదబలుని 
టి ధి 

నమితతేజు. దనయు నమరత్య సం(ప్రాపు 

నెందు జెడనివాని నిమ్ము నాథ! 514 

ఆనవుడు, 515 

క. ఉటివడునట్లి వర మీ, కటి(డి న న్నెటు వేండె[0 గటకట! యనుచుకా 
దు లు లు లయలు 

మిట్ట పడి యతడు మదిలో, బుట్టన తల్ల డముతోడద( బొక్కుచు నుండెజా.5!0' 
నెదుట లు యయ 

1. నిలిచెను (హ) 2. యాక్మ(హ) కి.భితి (తం.వా.) “పీతి” అను సవరణ “యయా 
పుంసాం మతి ర్హృతా' అను మూలము ననుసరించి. (158. 80.) 
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చ. (పకృతిని ( గర్మపాశముల బదు6డ నెతి( గదయ్య! నేడు నీ 
ధి ౬ 

2m 

వికట సతీస్వరూపమున వేందుజు గొల్సిన మాయ నింద్రియా 

ధికమతి మైనవాండు దన సెంపున( జిత్తము వెచ్చపెట్టి పా 

తకముల( గూలకున్నె! నను దైవము నవ్వ దె? లోలితాత్ముని౯ా. 517 

. ఖంతశర్మ్కరతోడ( గలహించు పలుకులు పద్మవిలాస మేర్పజుచు మోము 
తుహినాంప కళలతో. దుల(దూ(గు చెయ్వులు చెమటం (గొన్నెత్తురు 

నేయు మేను 

నిలు వెల్ల ( గరంగించు నేర్చుల యింపులు పువ్వుల కరుదైన (పోది నేంత 

తమకంబు పుట్టించు తరితీపు తలంపులు నెనసిన మదిలోని యిచ్చగింత 

=. కలిగి కజివనున్న కాలాహిపోలికి 

జెల(గుచున్న సతుల చితవృ తిం 

దెలియవశమె యెంత ధృతి గలవారికి 

నాకె కాదు నిఖిల లోకములకు. 518 

. కోరి సతుల కెల్ల 6 గూర్చెద రెవ్వరు 
౧౧ 

పతుల వైన సుతుల మాతుల నైన 

బలిమి జేసి యెన6€ బరహ సమున నెన 
(sn Cre] Qe 

హింస సేతు రాత్మహితముకొ అకు, $19 

అని చింతించి, దీనికి నేమని (పతివాక్యం బిచ్చువాండ ? మ ద్వచనం బెందు 

నమోఘంబు. (త్రిలోక పరిపాలనశీలుం డై న భిదురపాణి వధార్హుండె? ఐనను 
దీనికి నై నయది యొకటి కల్చించెద. అని దితిం జూచి, యో తనుమధ్య! నీకు 

నట్ల దేవబా౭ధవుం డైన యిందహంత యగు పుత్రుండు గలిగెడు. ఒక్కా 

సంవత్సరం వీ ([వతంబు చరియింపుము. దీని (ప్రకారంబు వినుము. ఎల్ల జీవుల 

వలన హింసాభావంబు లేక, యతిధ్వనివాక్యంబు లుడిగి, కోవంబుమాని, యన 

తంబులు వలురక, నఖ రోమ చ్చెదనంబు "సేయక, యస్టి కపాలాదు లైన 

యమంగళంబుల నంటక, నదీ నద తటాకాదుల నవగాహన స్నానంబ కాని 

ఘటోదక కూపోదకంబుల స్నానంబు సేయక, దుర్గన సంభాషణంబులు వర్షించి 
కట్టిన కోళయును, ముడిచిన పువ్వులును, (గ్రమ్మజ ధరియింపక, భో జనంబుల 

యందు నుచ్చిషప్రాన్నంబును, చండికానివేదితాన్నంబును, గీశ శునక మార్జార 

కంక క్రిమి పిపీలికాది విదూషితాన్నంబును, సామిషాన్నంబును, వృషలా 

హృతాన్నంబును, నను నీ పంచవిధ నిషిద్దాన్నంబులు వర్ణించి, దోయిట 
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సీ, వామాకి యనుదిన (వత ధారణోన్నత పరిచర 

¥ 

సీళ్ళుదావక, యుచ్చిష గాక, సంధ్యాకాలంబుల ము కేరి గాక, మితభాషిణి 
(అ) ' అలానే 

యె, యలంకారవిహీన గాక, వెలుపలం దిరుగక, పాద(పక్షాళనంబు( జసికొని 
యి 

కాని శయిునింపక , యార్ల పొద యె పవ్వళింపక , పశ్చిమ gy సృయు్యును, నగ్న 

యయు్యును, సంధ్యాకాలంబుల నిిదింపక, నిత్యంబును ధౌత వస్త్రంబుల. గట్ల, 
స్ లి [జ 

సుచి యె సర్వమంగళశసంయు క యె, (గాతఃకాలంబున6 దూర్చుమొగం బె, 
యి అల ఇ యా 

లక్ష్మీనారాయణుల నారాధించి, యావాహ నార పాద్యోపస్పర్శన 

సుస్నాన వాస ఉపవీత భూషణ పుష్ప ధూప దీ పోపహారా ద్యుపచారంబుల 

నర్చించి, హవి శ్ళేషంబు గా ద్యాదశాహుతుల వేర్చి, దంశ(ప్రణామంబు లాచ 

రించి, భగ వన్మం(త్రంబును దశవారంబు అసుసంధించి, సో్యతంబు చేసి, గంధ 

పుష్పాకీతల ముత్రైదువులం బూజించి, పతిని సేవించి, ప్వ్నుతుం గుకీగతుం గా 

లో 

లా / న న్ ఫ్ నం n= wey చు గ ఇగ ‘ భావించి, యి వ్విధంబున మార్గశీర్ష సుద్ద (పతిచదారంభంబుగా నొక్కా. సంవత్స 

బు సలిపి, యా దా౭దిశి మాసొంతుదిససంబుసన విదుః రందుగా అుడాంప 
లె గ పే ఆలి ౪ 

సంబు సేయవలయును. నీ వీ పుంసవనం బనియెడి (ప్రతింబు ద్యాదళమాస 

పర్యంతం బేమఅ సల్చిన, సీవు కోరిన కమారుండు గలిగెడు. అనిన దితి యా 

(వ్రతంబుతోడనె గర్భంబు ధరియించి, (వతంబు సలుపుచునుం*, నింద్రుండు 

మాకత్రభిప్రాయం బెణింగి, యా యమ్మ సహరహంబును రహస్యంబున వేనిం 

పుచు, (ప్రతంబునకుం దగిన పుష్ప ఫల సమిత్కు_శ పత్రాంకురందబులు మొదలె న 
(sn 

వసు వితతిం (దికాలంజులం దెచ్చి యిచ్చుచు6, బుంరీకంజు సారీణికిం వొంచి 
గట 

యున్న భంగి, 2నా యమహ్ము (వఠతభంగంబున ద్ రాచి, మాట చేయుచు, 

ల్ో గ 

నాయమ్మ గర్భంబుస ధరియించిన తెడోపీశేషుబుసకు “బె లింవుచు., గిం 
( 

పుచు నుండె. అంత నొక్కనా(డు. ర్ల 

ర్యావిధుల ౯ బరి యలసి 

యొంటి సంధ్యావేళ నుచ్చిష్ష యె పద (పక్షి నాదుల( దాగి మటుభబి 
లు షా 

తన కర్మమోహంబు తవిలి నీద్రింపంగ నిం(ద్రుండు చయ్యన చెసరు గాంది 

యోగమాయా బలోద్యుకు ( డై యా యింతి యుదరంబు* ణొరంబడి 

యు(గు( డగుచు 

వ స ప టట 

1. శిరసు (అం.వా.) 2 తరత థంగంటు (తం.వా.) వీ. దిగులు గుడుచుదు (తం) 
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= దినిరి దేదీహ్యమాన మె తేజరిలు 
Qa aa) 

నర్భకుని వ(జధారల నడిచె నేడు 

దునుకలుగ వాడు దునిసియు6 దునుక6 దునుక( 

జెడక నొక్కాక్క బాలు. డై చల(గుచున్న. 0 పైది (reg 

వారేడ్యు రగుచుం. గుయ్యిడ, 1నో రేశ్యకు మనుచు. (ద్రుంచె నొకొ్కాక్కని నా 

*ేళూరుం డేడేసి దునుక, గా రయమున వారు నెడక ఖండితు లయ్యుకా. 528 

ఖండము లన్నియు నందటు, చండాంశు సమ(పకాళ శాశ్వతు లగుచుకా 

మెండుకొని నిల్చి యని రా, ఖండలునకు( గరుణ పుట్టు గతి మది( దో (పకా. 

అందజు ముకుళిత కరకమలు లై ,నీకుం దోడ (బుట్టు వులము ,.మమ్ము హింసింపం 

బనిలేదు. నీకు బారిషదుల మె ,మరుదణముల మె నిన్ను సేవించెదము. మమ్ము 
ma ౧ QQ 

రక్షింపుము. అనిన నారాయణ (పసాదంబున6 జెసని మరుద్గణంబుల పలుకులకు 

గృపాళణుం దె,యిం(దుండు వారల సహోదరులుగా 6 గె కొని మతి హింసింపక 
యి యు 

మానె. అశ్వత్తాము శరాగ్నివలన నారాయణ రక్షీతుండ వెన సీవునుంటోలెం, 

గులిశధారల శకలంబు అన *కుమారు లన్ని రూపంబు లె , సంవత్పరంబునకు 
యా గా 

నొక్కింత కడమగా హరిం బూజించిన నుద్భవించిన బారు గావున,నిం(దుతోడం 

గూడ నేకోనపంచాశ దేవత లైన మర్పుద్గణంబులు దితిగర్భంబు వెలువడిరి. 

ఆంత పతి మెల్కాంచి, యనల (పకాళు న్ యింద్రుతోడం గూడి వెలుంగు 

చున్న కుమారులం జూచి సంతోషించక, యిం|(ద్రుం జూచి, నీకు మృత్యురూపం 

బైన పుతుం గోరి, దుస్తరం బెన (వ్రతంబు సలిపితి. సంకల్పించిన ప్యుతుం 

డొక్కరుండే సప్త సప్త సంఖ్యలం గల కుమారు లగుట కేమి కతంబు ? నీ 

వెలింగిన భంగి తథ్యంబు( బలుకుము.ఆనిన నిం(దుం డి ట్ల నియె.ఓ తల్లీ !భ ఛ 

ద్వతంబు( జింతించి సమయ విచ్చేదనంబునం గర్భంబు+ జొచ్చి,పాపచి తుండ 

నై వజధారం గర్భంబు విదళనంబు చేసిన, నా శకలంబులు నెడక మహాళశ్చ 
ర్యంబుగా ని వ్విధంబునం గుమారకు లైెరి. మహాపురుష పూజాసంసిద్ది కార్యా 

అప మ 

ft “ఓరీ ...ఏడ్వకు” అని సంధి. ఓరి యజివకనుచు( (దుంచె (వా) 

|| శూరుం డేడ్డురి6 దునకలుగా (హ.వా.) 

ఇ. కుమారు. డన్ని రూపంబులై (తం.వా.) 
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నుషంగి గాకుండునే ? భగవదారాధనంబు గోరికలం బాసి యెవ్వరు గావిం 

తురు, వా రిహపరంబుల సర్వార్ణ కుశలు లగుదురు. అ మహాపురుష [వత 

సముత్పన్న తేజంబు నడంప నెవ్వండో పు? కావున దుర్మదంబున బాలిశ స్యభా' 

వుండ నై దోషంబు చేసిన నా దౌర్జ్యన్యకర్మంబు సహింప( దల్లి కన్న నెవ్వరు 

సమర్హులు ? పాపాత్ముండ నగు నన్నుం గావుము. నేను వీరల కోడివా(డ. అని 

నిష్యావటంబుగా ( (బార్జించిన, న దేవి యట్ట కాక యని, శాంతచిత్త యయ్యె. 

ఇం[ద్రుండును వారల౦ గూడి (త్రిదివంబునకుం బోయి, సోమపాన, హవిర్భాగం 

బులు వారలకుం బంచిపెట్టి, కూడి సుఖం బుండె. అని చెప్పి, సరీకిన్నరేంద్రు 

నకు సకయోగీం(ద్రుండు వెండియు ని ట్లనియె. 24 

హారి వరదు( డైన వత మంట, హరివంశజు లగుచు నెగడు నమరుల జన్మ 

స్పురణం బయట, పఠయించిన, నరయంగ నురు దీర్గ *కర్మహర మగు టరు దే? 

అని విష్ణు కథా(శ వణ కుతూహాలాయమాన మానసు లైన శౌనకాది మహో 

మునులకు సూతుండు నెప్పె. అని చకయోగేంద్రుండు పరీకిన్నరేంద్రునకుC 

జెప్పె. అనుటయు. 526 

2రజీవరాజ పూజా, (శ్రీజిత గోపీకటాక్ష సేవాంతర వి 

(ఛాజతమూరి 1 మదొ ద్దత, రాజకులోత్సాద ! రామరాజాఖ్య నిధీ ! 597 

తరల. మురవిదారణ + ముఖ్య కారణ 1 మూలతత్త్వ విచారణా ! 

దురిత తారణ ! దుఃఖవారణ 1! దుర్మదాసుర మారణా ! 

358రివిహారణ 1 కిరి పూరణ ! కీర్తనీయ మహా రణా ! 
నంట 

ధరణి ధారణ ! ధర్మ తారణ ! తాపస స్తుతి షారకా | 528 

తోటకము. కరుణాకర | (శ్రీకర ! కంబుకరా! 

శరణాగత సంగత జాడ్యహరా | 

పరిరక్షిత శికిత 4భ క్ర మురా + 

కరిరాజ శుభపద ! కాంతిధరా ! ఘా: 

1. పాప (హ) 1 2. రాజీవ రాజపూజ వి, రాజిత (క) లీ. గిరి (తం) క. భక్తహరా (వా) 
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ఇది (శ్రీ సకల సుకవిజన మిత్ర (శ్రీవత్సగో[త పవిత్ర కసువయామాత్య పుత్ర 

బుధజన (ప్రసంగానుషంగ సింగయనామధేయ (ప్రణీతం బై న (శ్రీ మహాభాగవత 

పురాణంబునందు నజామిశోపాఖ్యానంబును, (బ్రచేతసుల6 జందుం డామంథత్ర 

ణంబు సేయుటయు, దక్షోత్స త్తియు(, (బ్రజాసర్లంబును, దతుండు (శ్రీహరిం 

గూర్చి తపంబు సేయుటయు,నతనికి న స్పరమేశ్వరుండు (ప్రత్యక్షం బగుటయు, 

హర్యశ్వ శబలాళ్వుల జన్మంబును, వారలకు నారదుండు బోధించుటయు, 

నారదు వచన(పకారంబును, వారు మోక్షంబు నొందుటయు., ద ద్వ్యృాత్తాంతంబు 

నారదు వలన విని దథుండు దుఃఖా(కాంతుం డగుటయు(, ద దనంతరంబ 

(బహవరంబున దథతండు శ బళా శ్వసంజ్ఞుల సహ(స్రసంఖ్యాకులగు పుతులంగాంచు 

 టయు, సృష్షి నిర్మాణేచ్చా నిమి త్తంబున దత్తుపంపున వార లగ జన్ములు సిద్దిం 

బొందిన తీర్చరాజంబయిన నారాయణ సరస్సునకుం జనుటయు, వారికి నారద 

భగవంతుండు (బహ్మజ్ఞానంబు నుపదేశించుటయు, వారు పూర్వజు లేగిన (పకా 

రంబున మోక్షంబు నొందుటయు., ద ద్వృతాంతంబును దక్షుండు దివ్యజ్ఞానం 

బున నెజింగి, నారదోపదిష్టం బని తెలిసి, నారదుని శపించుటయు, నారదుండు 

దక్తుశాపంబు బతి(గహించుటయు, దశతునకు మజల [బహ్మవరంబున సృష్టి 

వినారంబు కొటకు కూ(తు లజువది మంది జన్మించుటయు, నందు. గ శ్యపునకు 

నిచ్చిన పదుమువ్వుర వలన సకల లోకంబులు నిండుటయు, దేవాసుర, నర, 

తిర్య జగ, ఖగాది జన్మంబులును, దేవేంద్ర తిరస్కారంబున బృహస్పతి 

. యధ్యాత్మ మాయచేతం గానరాకుండుటయు, ద దక తాంతంబు రాక్షసులు 

విని శుక్రోపదిషు లె వచ్చుటయును, దేవాసుర యుద్గంబున నాచార్య తిర 
ల Ce ల్ 

స్కారంబున దివిజరాజపలాయనంబును, బలాయమాను వై దేవతలు _బహ్మ 
యై 

సన్నీధికిం జనుటయు, (బహ్మ వాక్యంబున ద్వష్టృ కుమారుం జైన విశ్వరూపు 

నాచార్యునింగా దేవతలు వరియించుటయు, విశ్వరూపు (ప్రసాదంబున నిం్యద్రుండు 

నారాయణవర్మం బను కవచంబు ధరియించి రాక్షసుల జయించుటయు( 

బరోక్షంబున రాక్షసులకు ననుకూలుం డన విశ్వరూపు నింందుండు వధించు 

టయు, విశ్వరూపు వధానంతరంబున నింద్రునకు (బ్రహ్మహత్య సంషప్రా పం 
బెన, నిం(ద్రుండు త్రీ, భూ, జల, [దుమంబులయందు6 బంచి పెటుటయు, 
QQ . ల 

విశ్వరూపుండు హతుం డగుటకు త్వష్ట కోపించి యిం|ద్ర వధార్గంబు మారణ 
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హోమంబు నేయ వృ(తాసురుండు జనియించుటయు, వృ(త్రాసుర యుద్దంబున( 

బరాబితు ల యింద్రసహితు లైన దేవతలు శ్వేత దీషపంబునకు జనుటయు, 

నందు (శ్రీహరి (ప్రసన్నుం డై దధీచివలన భిదురంబు గై కొనుటయు, నిం్యద్రుండు 

వ(జాయుధంబున వృ(తుని సంహరించుటయు, నింద్రుండు. (బహ్మహాత్యా 

పీడితుం జై మానస సరస్సు (బ వేశించుటయు , నహుషండు కతాళ్వ మేధం 

బులం జేసి, యిం|ద్రాధిపత్యంబు వడయుటయు, నహుషుం డగ్సస్త్య శాపంబున 

_సుఠరాజ్యచ్యుతుం డై యజగరయోనిం బుట్టుటయు, నిందాగమనంబును, 

నశ్వ మేధంబును, నిం(ద్రుండు త్రిలోకాధిపత్యంబు వడయుటయును, జిత కే 

తూపాభ్యానంబును, మరుడ్లణంబుల జన్మ (ప్రకారంబును నను కథలుం గల 

షష్టస గ్రాంధము సంపూర్ణము. 


